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� معهد شيخ اإلسالم العلمي

    بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

        الفقه امليسرالفقه امليسرالفقه امليسرالفقه امليسر

))))٣٣٣٣((((        
        ::::الباب الثانيالباب الثانيالباب الثانيالباب الثاني

         اآلنية، وفيه عدة مسائل اآلنية، وفيه عدة مسائل اآلنية، وفيه عدة مسائل اآلنية، وفيه عدة مسائل تابع باب تابع باب تابع باب تابع باب

ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ �� مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ �� مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ �� مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ �� مـن رشور ٔانفـسـنا 
ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل +، ومن يضلل فال هادي +، ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل +، ومن يضلل فال هادي +، ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل +، ومن يضلل فال هادي +، ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل +، ومن يضلل فال هادي +،     ومن سيئات ومن سيئات ومن سيئات ومن سيئات 

        ....وحده ال رشيك +، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو+وحده ال رشيك +، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو+وحده ال رشيك +، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو+وحده ال رشيك +، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو+        ؤاشهد ٔان ال ٕا+ ٕاال هللاؤاشهد ٔان ال ٕا+ ٕاال هللاؤاشهد ٔان ال ٕا+ ٕاال هللاؤاشهد ٔان ال ٕا+ ٕاال هللا

صىل هللا عليه صىل هللا عليه صىل هللا عليه صىل هللا عليه      فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمد  فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمد  فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمد  فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمد ::::ٔاما بعدٔاما بعدٔاما بعدٔاما بعد
حمدثة بدعة، ولك بدعة ضالU، ولك ضالU حمدثة بدعة، ولك بدعة ضالU، ولك ضالU حمدثة بدعة، ولك بدعة ضالU، ولك ضالU حمدثة بدعة، ولك بدعة ضالU، ولك ضالU     وآ+ وسمل، ورش أالمور حمدPهتا ولك وآ+ وسمل، ورش أالمور حمدPهتا ولك وآ+ وسمل، ورش أالمور حمدPهتا ولك وآ+ وسمل، ورش أالمور حمدPهتا ولك 

        ....يف الناريف الناريف الناريف النار

        ::::املنتاملنتاملنتاملنت

        ::::يف االٓنية، وفيه عدة مسائليف االٓنية، وفيه عدة مسائليف االٓنية، وفيه عدة مسائليف االٓنية، وفيه عدة مسائل: : : : الباب الثاينالباب الثاينالباب الثاينالباب الثاين....۩۩۩۩

. . . . يه أالوعية اليت حيفظ فهيا املاء وغريه، سواء اكنت من احلديد ٔاو من غريهيه أالوعية اليت حيفظ فهيا املاء وغريه، سواء اكنت من احلديد ٔاو من غريهيه أالوعية اليت حيفظ فهيا املاء وغريه، سواء اكنت من احلديد ٔاو من غريهيه أالوعية اليت حيفظ فهيا املاء وغريه، سواء اكنت من احلديد ٔاو من غريه    ::::االٓنيةاالٓنيةاالٓنيةاالٓنية
ي َخلََق لَُمكْ َما ِيف اْالn {{{{: : : : وأالصل فهيا إال�حة؛ لقو+ تعاىلوأالصل فهيا إال�حة؛ لقو+ تعاىلوأالصل فهيا إال�حة؛ لقو+ تعاىلوأالصل فهيا إال�حة؛ لقو+ تعاىل ِ vwُهَو ا nي َخلََق لَُمكْ َما ِيف اْال ِ vwُهَو ا nي َخلََق لَُمكْ َما ِيف اْال ِ vwُهَو ا nي َخلََق لَُمكْ َما ِيف اْال ِ vwيًعاُهَو ا يًعاْرِض َمجِ يًعاْرِض َمجِ يًعاْرِض َمجِ : : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة [  [  [  [ } } } } ْرِض َمجِ

٢٩٢٩٢٩٢٩.[.[.[.[        

        ::::اسـتعامل آنية اwهب والفضة وغريهام يف الطهارةاسـتعامل آنية اwهب والفضة وغريهام يف الطهارةاسـتعامل آنية اwهب والفضة وغريهام يف الطهارةاسـتعامل آنية اwهب والفضة وغريهام يف الطهارة: : : : املساUٔ أالوىلاملساUٔ أالوىلاملساUٔ أالوىلاملساUٔ أالوىل----۩۩۩۩

تعامل مجيع أالواين يف االٔلك والرشب وسائر �سـتعامل، ٕاذا اكنت طاهرة تعامل مجيع أالواين يف االٔلك والرشب وسائر �سـتعامل، ٕاذا اكنت طاهرة تعامل مجيع أالواين يف االٔلك والرشب وسائر �سـتعامل، ٕاذا اكنت طاهرة تعامل مجيع أالواين يف االٔلك والرشب وسائر �سـتعامل، ٕاذا اكنت طاهرة جيوز اسـ جيوز اسـ جيوز اسـ جيوز اسـ 
مباحة، ولو اكنت مثينة، لبقاهئـا عـىل أالصـل وهـو إال�حـة، مـا عـدا آنيـة اwهـب مباحة، ولو اكنت مثينة، لبقاهئـا عـىل أالصـل وهـو إال�حـة، مـا عـدا آنيـة اwهـب مباحة، ولو اكنت مثينة، لبقاهئـا عـىل أالصـل وهـو إال�حـة، مـا عـدا آنيـة اwهـب مباحة، ولو اكنت مثينة، لبقاهئـا عـىل أالصـل وهـو إال�حـة، مـا عـدا آنيـة اwهـب 
 vوالفضة، فٕانه حيرم االٔلك والرشب فهيام خاصة، دون سائر �سـتعامل؛ لقو+ َصىل vوالفضة، فٕانه حيرم االٔلك والرشب فهيام خاصة، دون سائر �سـتعامل؛ لقو+ َصىل vوالفضة، فٕانه حيرم االٔلك والرشب فهيام خاصة، دون سائر �سـتعامل؛ لقو+ َصىل vوالفضة، فٕانه حيرم االٔلك والرشب فهيام خاصة، دون سائر �سـتعامل؛ لقو+ َصىل
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 َvعَلَْيِه َوَسمل ُ vا� َvعَلَْيِه َوَسمل ُ vا� َvعَلَْيِه َوَسمل ُ vا� َvعَلَْيِه َوَسمل ُ vهب والفضة وال تألكوا يف حصافهـا فٕاهنـا هلـم ال ترشبوا يفال ترشبوا يفال ترشبوا يفال ترشبوا يف««««    ::::ا�wهب والفضة وال تألكوا يف حصافهـا فٕاهنـا هلـم  آنية اwهب والفضة وال تألكوا يف حصافهـا فٕاهنـا هلـم  آنية اwهب والفضة وال تألكوا يف حصافهـا فٕاهنـا هلـم  آنية اwآنية ا 
ُ عَلَْيـِه َوَسـملvَ ،،،،»»»»يف ا�نيا ولـمك يف االٓخـرةيف ا�نيا ولـمك يف االٓخـرةيف ا�نيا ولـمك يف االٓخـرةيف ا�نيا ولـمك يف االٓخـرة vا� vوقـو+ َصـىل  َvعَلَْيـِه َوَسـمل ُ vا� vوقـو+ َصـىل  َvعَلَْيـِه َوَسـمل ُ vا� vوقـو+ َصـىل  َvعَلَْيـِه َوَسـمل ُ vا� vي يـرشب يف آنيـة ««««: : : :  وقـو+ َصـىلwي يـرشب يف آنيـة اwي يـرشب يف آنيـة اwي يـرشب يف آنيـة اwا

فهـذا نـٌص عـىل حتـرمي االٔلك والـرشب دون فهـذا نـٌص عـىل حتـرمي االٔلك والـرشب دون فهـذا نـٌص عـىل حتـرمي االٔلك والـرشب دون فهـذا نـٌص عـىل حتـرمي االٔلك والـرشب دون     »»»»الفضة ٕامنا جيرجر يف بطنه �ر �ـمنالفضة ٕامنا جيرجر يف بطنه �ر �ـمنالفضة ٕامنا جيرجر يف بطنه �ر �ـمنالفضة ٕامنا جيرجر يف بطنه �ر �ـمن
والهنــي عـام يتنـاول إال�ء والهنــي عـام يتنـاول إال�ء والهنــي عـام يتنـاول إال�ء والهنــي عـام يتنـاول إال�ء . . . . ةةةةسائر �سـتعامل، فدل عىل جواز اسـتعاملها يف الطهار سائر �سـتعامل، فدل عىل جواز اسـتعاملها يف الطهار سائر �سـتعامل، فدل عىل جواز اسـتعاملها يف الطهار سائر �سـتعامل، فدل عىل جواز اسـتعاملها يف الطهار 

ه �wهب ٔاو الفضة، ٔاو اwي فيه يشء من اwهب والفضة vهب والفضةاخلالص، ٔاو املَُموwي فيه يشء من اwهب ٔاو الفضة، ٔاو اw� ه vهب والفضةاخلالص، ٔاو املَُموwي فيه يشء من اwهب ٔاو الفضة، ٔاو اw� ه vهب والفضةاخلالص، ٔاو املَُموwي فيه يشء من اwهب ٔاو الفضة، ٔاو اw� ه vاخلالص، ٔاو املَُمو....        

        ::::حمك اسـتعامل إال�ء املَُضبvب �wهب والفضةحمك اسـتعامل إال�ء املَُضبvب �wهب والفضةحمك اسـتعامل إال�ء املَُضبvب �wهب والفضةحمك اسـتعامل إال�ء املَُضبvب �wهب والفضة: : : : املساUٔ الثانيةاملساUٔ الثانيةاملساUٔ الثانيةاملساUٔ الثانية....----۩۩۩۩

ٕان اكنت الضبة من اwهب حرم اسـتعامل إال�ء مطلقًا؛ �خو+ حتت معوم النص، ٕان اكنت الضبة من اwهب حرم اسـتعامل إال�ء مطلقًا؛ �خو+ حتت معوم النص، ٕان اكنت الضبة من اwهب حرم اسـتعامل إال�ء مطلقًا؛ �خو+ حتت معوم النص، ٕان اكنت الضبة من اwهب حرم اسـتعامل إال�ء مطلقًا؛ �خو+ حتت معوم النص، 
ن الفضة ويه يسرية فٕانه جيوز اسـتعامل إال�ء؛ حلديث ٔانـس ن الفضة ويه يسرية فٕانه جيوز اسـتعامل إال�ء؛ حلديث ٔانـس ن الفضة ويه يسرية فٕانه جيوز اسـتعامل إال�ء؛ حلديث ٔانـس ن الفضة ويه يسرية فٕانه جيوز اسـتعامل إال�ء؛ حلديث ٔانـس ٔاما ٕان اكنت الضبة مٔاما ٕان اكنت الضبة مٔاما ٕان اكنت الضبة مٔاما ٕان اكنت الضبة م
َ فاختـذ مـاكن ««««: : : : ريض هللا عنه قالريض هللا عنه قالريض هللا عنه قالريض هللا عنه قال vعَلَْيـِه َوَسـمل ُ vا� vفاختـذ مـاكن انكرس قدح رسول هللا َصـىل َ vعَلَْيـِه َوَسـمل ُ vا� vفاختـذ مـاكن انكرس قدح رسول هللا َصـىل َ vعَلَْيـِه َوَسـمل ُ vا� vفاختـذ مـاكن انكرس قدح رسول هللا َصـىل َ vعَلَْيـِه َوَسـمل ُ vا� vانكرس قدح رسول هللا َصـىل

        ....»»»»الشْعب سلس¸ من فضةالشْعب سلس¸ من فضةالشْعب سلس¸ من فضةالشْعب سلس¸ من فضة

        ::::الشرحالشرحالشرحالشرح
 طبعا التضبيب معناه  طبعا التضبيب معناه  طبعا التضبيب معناه  طبعا التضبيب معناه ) ) ) ) حمك اسـتعامل إال�ء املَُضبvب �wهب والفضةحمك اسـتعامل إال�ء املَُضبvب �wهب والفضةحمك اسـتعامل إال�ء املَُضبvب �wهب والفضةحمك اسـتعامل إال�ء املَُضبvب �wهب والفضة: : : : املساUٔ الثانيةاملساUٔ الثانيةاملساUٔ الثانيةاملساUٔ الثانية((((
        . . . . �ء ببعضه مثل سلس¸ فضة، ٕا�ء مرشوخ مكسور�ء ببعضه مثل سلس¸ فضة، ٕا�ء مرشوخ مكسور�ء ببعضه مثل سلس¸ فضة، ٕا�ء مرشوخ مكسور�ء ببعضه مثل سلس¸ فضة، ٕا�ء مرشوخ مكسورصل االٕ صل االٕ صل االٕ صل االٕ و و و و 

 ٕا�ء عندي كرس ٔاو  ٕا�ء عندي كرس ٔاو  ٕا�ء عندي كرس ٔاو  ٕا�ء عندي كرس ٔاو ) ) ) ) ٕان اكنت الضبة من اwهب حرم اسـتعامل إال�ء مطلقاً ٕان اكنت الضبة من اwهب حرم اسـتعامل إال�ء مطلقاً ٕان اكنت الضبة من اwهب حرم اسـتعامل إال�ء مطلقاً ٕان اكنت الضبة من اwهب حرم اسـتعامل إال�ء مطلقاً : (: (: (: (يقوليقوليقوليقول
رشح ٔاريد ٔان ٔاضببه ٔاو ٔامحله، فهذه الضبة البد ٔان تكون من فضة فٕان اسـتعملت رشح ٔاريد ٔان ٔاضببه ٔاو ٔامحله، فهذه الضبة البد ٔان تكون من فضة فٕان اسـتعملت رشح ٔاريد ٔان ٔاضببه ٔاو ٔامحله، فهذه الضبة البد ٔان تكون من فضة فٕان اسـتعملت رشح ٔاريد ٔان ٔاضببه ٔاو ٔامحله، فهذه الضبة البد ٔان تكون من فضة فٕان اسـتعملت 
اwهــب وضــببت بــه هــذا إال�ء املكــسور حيــرم عــيل ذÀ وÀw العلــامء وضــعوا اwهــب وضــببت بــه هــذا إال�ء املكــسور حيــرم عــيل ذÀ وÀw العلــامء وضــعوا اwهــب وضــببت بــه هــذا إال�ء املكــسور حيــرم عــيل ذÀ وÀw العلــامء وضــعوا اwهــب وضــببت بــه هــذا إال�ء املكــسور حيــرم عــيل ذÀ وÀw العلــامء وضــعوا 

        . . . . رشوط للتضبيب عامة كام سـيأيترشوط للتضبيب عامة كام سـيأيترشوط للتضبيب عامة كام سـيأيترشوط للتضبيب عامة كام سـيأيت

�خو+ حتت معوم النص، ٔاما ٕان اكنت الضبة من الفضة ويه يـسرية فٕانـه جيـوز �خو+ حتت معوم النص، ٔاما ٕان اكنت الضبة من الفضة ويه يـسرية فٕانـه جيـوز �خو+ حتت معوم النص، ٔاما ٕان اكنت الضبة من الفضة ويه يـسرية فٕانـه جيـوز �خو+ حتت معوم النص، ٔاما ٕان اكنت الضبة من الفضة ويه يـسرية فٕانـه جيـوز ((((
----انكـرس قـدح رسـول هللا انكـرس قـدح رسـول هللا انكـرس قـدح رسـول هللا انكـرس قـدح رسـول هللا ««««: : : :  قـال قـال قـال قـال----ريض هللا عنهريض هللا عنهريض هللا عنهريض هللا عنه----اسـتعامل إال�ء؛ حلديث ٔانس اسـتعامل إال�ء؛ حلديث ٔانس اسـتعامل إال�ء؛ حلديث ٔانس اسـتعامل إال�ء؛ حلديث ٔانس 

 َvعَلَْيِه َوَسمل ُ vا� vَصىل َvعَلَْيِه َوَسمل ُ vا� vَصىل َvعَلَْيِه َوَسمل ُ vا� vَصىل َvعَلَْيِه َوَسمل ُ vا� vرشوط التـضبيبرشوط التـضبيبرشوط التـضبيبرشوط التـضبيب) ) ) ) »»»» فاختذ ماكن الشْعب سلس¸ من فـضة فاختذ ماكن الشْعب سلس¸ من فـضة فاختذ ماكن الشْعب سلس¸ من فـضة فاختذ ماكن الشْعب سلس¸ من فـضة----َصىل::::    
----٢٢٢٢مـن فـضة مـن فـضة مـن فـضة مـن فـضة      ٔان تكون ضبة ٔان تكون ضبة ٔان تكون ضبة ٔان تكون ضبة----١١١١ إال�ء اwي اترشخ ٔاو انكرس البد ٔاوًال  إال�ء اwي اترشخ ٔاو انكرس البد ٔاوًال  إال�ء اwي اترشخ ٔاو انكرس البد ٔاوًال  إال�ء اwي اترشخ ٔاو انكرس البد ٔاوًال للللصصصصليك تليك تليك تليك ت
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        . . . . وتكون حلاجةوتكون حلاجةوتكون حلاجةوتكون حلاجة----٣٣٣٣والضبة هذه تكون يسرية، والضبة هذه تكون يسرية، والضبة هذه تكون يسرية، والضبة هذه تكون يسرية، 

 فضة كثرية معىن ذÀ ٔان الفضة سـتغلب عىل إال�ء، حفيهنا سـيكون  فضة كثرية معىن ذÀ ٔان الفضة سـتغلب عىل إال�ء، حفيهنا سـيكون  فضة كثرية معىن ذÀ ٔان الفضة سـتغلب عىل إال�ء، حفيهنا سـيكون  فضة كثرية معىن ذÀ ٔان الفضة سـتغلب عىل إال�ء، حفيهنا سـيكون  اكنت اكنت اكنت اكنتلولولولو لكن  لكن  لكن  لكن 
إال�ء مــن فــضة فــال جيــوز اســـتعام+ ال يف الطعــام وال يف الــرشاب والــÌم اwي إال�ء مــن فــضة فــال جيــوز اســـتعام+ ال يف الطعــام وال يف الــرشاب والــÌم اwي إال�ء مــن فــضة فــال جيــوز اســـتعام+ ال يف الطعــام وال يف الــرشاب والــÌم اwي إال�ء مــن فــضة فــال جيــوز اســـتعام+ ال يف الطعــام وال يف الــرشاب والــÌم اwي 

املرة املاضية عن جواز الوضوء منه ٔاو الغسل منه قلنا قولني ٔالهل العمل املرة املاضية عن جواز الوضوء منه ٔاو الغسل منه قلنا قولني ٔالهل العمل املرة املاضية عن جواز الوضوء منه ٔاو الغسل منه قلنا قولني ٔالهل العمل املرة املاضية عن جواز الوضوء منه ٔاو الغسل منه قلنا قولني ٔالهل العمل ذكر�ه يف ذكر�ه يف ذكر�ه يف ذكر�ه يف 
        ....فهيا وذكر� الراحجفهيا وذكر� الراحجفهيا وذكر� الراحجفهيا وذكر� الراحج

        ::::املنتاملنتاملنتاملنت
        ::::آنية الكفارآنية الكفارآنية الكفارآنية الكفار: : : : املساUٔ الثالثةاملساUٔ الثالثةاملساUٔ الثالثةاملساUٔ الثالثة....

أالصل يف آنية الكفار احلل، ٕاال ٕاذا عُلمت جناسـهتا، فٕانه ال جيوز اسـتعاملها ٕاال بعـد أالصل يف آنية الكفار احلل، ٕاال ٕاذا عُلمت جناسـهتا، فٕانه ال جيوز اسـتعاملها ٕاال بعـد أالصل يف آنية الكفار احلل، ٕاال ٕاذا عُلمت جناسـهتا، فٕانه ال جيوز اسـتعاملها ٕاال بعـد أالصل يف آنية الكفار احلل، ٕاال ٕاذا عُلمت جناسـهتا، فٕانه ال جيوز اسـتعاملها ٕاال بعـد 
 ٕا� بـأرض قـوم ٔاهـل  ٕا� بـأرض قـوم ٔاهـل  ٕا� بـأرض قـوم ٔاهـل  ٕا� بـأرض قـوم ٔاهـل قلـت Ó رسـول هللاقلـت Ó رسـول هللاقلـت Ó رسـول هللاقلـت Ó رسـول هللا: : : : غسلها؛ حلديث ٔايب ثعلبة اخلشـين قـالغسلها؛ حلديث ٔايب ثعلبة اخلشـين قـالغسلها؛ حلديث ٔايب ثعلبة اخلشـين قـالغسلها؛ حلديث ٔايب ثعلبة اخلشـين قـال

ال تألكوا فهيا ٕاال ٔان ال جتدوا غريهـا فاغـسلوها، مث ال تألكوا فهيا ٕاال ٔان ال جتدوا غريهـا فاغـسلوها، مث ال تألكوا فهيا ٕاال ٔان ال جتدوا غريهـا فاغـسلوها، مث ال تألكوا فهيا ٕاال ٔان ال جتدوا غريهـا فاغـسلوها، مث ««««: : : : كتاب، ٔافنألك يف آنيهتم؟ قالكتاب، ٔافنألك يف آنيهتم؟ قالكتاب، ٔافنألك يف آنيهتم؟ قالكتاب، ٔافنألك يف آنيهتم؟ قال
        ....»»»»لكوا فهيالكوا فهيالكوا فهيالكوا فهيا

ؤاما ٕاذا مل تُعمل جناسـهتا بأن يكون ٔاهلها غري معروفني مببارشة النجاسة، فٕانـه جيـوز ؤاما ٕاذا مل تُعمل جناسـهتا بأن يكون ٔاهلها غري معروفني مببارشة النجاسة، فٕانـه جيـوز ؤاما ٕاذا مل تُعمل جناسـهتا بأن يكون ٔاهلها غري معروفني مببارشة النجاسة، فٕانـه جيـوز ؤاما ٕاذا مل تُعمل جناسـهتا بأن يكون ٔاهلها غري معروفني مببارشة النجاسة، فٕانـه جيـوز 
َ و  vعَلَْيِه َوَسمل ُ vا� vو اسـتعاملها؛ ٔالنه ثبت ٔان النيب َصىل َ vعَلَْيِه َوَسمل ُ vا� vو اسـتعاملها؛ ٔالنه ثبت ٔان النيب َصىل َ vعَلَْيِه َوَسمل ُ vا� vو اسـتعاملها؛ ٔالنه ثبت ٔان النيب َصىل َ vعَلَْيِه َوَسمل ُ vا� vٔاحصابه ٔاخذوا املاء للوضوء من ٔاحصابه ٔاخذوا املاء للوضوء من ٔاحصابه ٔاخذوا املاء للوضوء من ٔاحصابه ٔاخذوا املاء للوضوء من اسـتعاملها؛ ٔالنه ثبت ٔان النيب َصىل

َمــَزادة امــرٔاة مــرشكة، ؤالن هللا ســـبحانه قــد ٔا�ح لنــا طعــام ٔاهــل الكتــاب، وقــد َمــَزادة امــرٔاة مــرشكة، ؤالن هللا ســـبحانه قــد ٔا�ح لنــا طعــام ٔاهــل الكتــاب، وقــد َمــَزادة امــرٔاة مــرشكة، ؤالن هللا ســـبحانه قــد ٔا�ح لنــا طعــام ٔاهــل الكتــاب، وقــد َمــَزادة امــرٔاة مــرشكة، ؤالن هللا ســـبحانه قــد ٔا�ح لنــا طعــام ٔاهــل الكتــاب، وقــد 
َ عـىل خـزب  vعَلَْيِه َوَسمل ُ vا� vمونه ٕالينا يف ٔاوانهيم، كام دعا غالم هيودي النيب َصىل َ عـىل خـزب يقّدِ vعَلَْيِه َوَسمل ُ vا� vمونه ٕالينا يف ٔاوانهيم، كام دعا غالم هيودي النيب َصىل َ عـىل خـزب يقّدِ vعَلَْيِه َوَسمل ُ vا� vمونه ٕالينا يف ٔاوانهيم، كام دعا غالم هيودي النيب َصىل َ عـىل خـزب يقّدِ vعَلَْيِه َوَسمل ُ vا� vمونه ٕالينا يف ٔاوانهيم، كام دعا غالم هيودي النيب َصىل يقّدِ

ِنَخة فألك مهنا ِنَخة فألك مهناشعري وٕاهاUَ سـَ ِنَخة فألك مهناشعري وٕاهاUَ سـَ ِنَخة فألك مهناشعري وٕاهاUَ سـَ         ....شعري وٕاهاUَ سـَ

        .... الشرح الشرح الشرح الشرح
        ....ل أالواينل أالواينل أالواينل أالواينن يف اسـتعامن يف اسـتعامن يف اسـتعامن يف اسـتعامااااالكفار نوعالكفار نوعالكفار نوعالكفار نوع

سة يعين عنده ٔانه جيوز ٔان يألك النجاسات اكخلزنير سة يعين عنده ٔانه جيوز ٔان يألك النجاسات اكخلزنير سة يعين عنده ٔانه جيوز ٔان يألك النجاسات اكخلزنير سة يعين عنده ٔانه جيوز ٔان يألك النجاسات اكخلزنير اااا يتدين بألك النج يتدين بألك النج يتدين بألك النج يتدين بألك النج::::القسم أالولالقسم أالولالقسم أالولالقسم أالول
ٔاو ٕانه يرشب امخلر، امخلر طبعا هذا ٔايًضا من املـسائل اäتلـف فهيـا بـني الـسلف ٔاو ٕانه يرشب امخلر، امخلر طبعا هذا ٔايًضا من املـسائل اäتلـف فهيـا بـني الـسلف ٔاو ٕانه يرشب امخلر، امخلر طبعا هذا ٔايًضا من املـسائل اäتلـف فهيـا بـني الـسلف ٔاو ٕانه يرشب امخلر، امخلر طبعا هذا ٔايًضا من املـسائل اäتلـف فهيـا بـني الـسلف 
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واخللف، ٔامجع كثري من الـسلف عـىل ٔان امخلـر جنـسة، وخـالف مجـع مـن اخللـف واخللف، ٔامجع كثري من الـسلف عـىل ٔان امخلـر جنـسة، وخـالف مجـع مـن اخللـف واخللف، ٔامجع كثري من الـسلف عـىل ٔان امخلـر جنـسة، وخـالف مجـع مـن اخللـف واخللف، ٔامجع كثري من الـسلف عـىل ٔان امخلـر جنـسة، وخـالف مجـع مـن اخللـف 
ن جناسة امخلر جناسة معنوية وليست حسـية، فعىل ن جناسة امخلر جناسة معنوية وليست حسـية، فعىل ن جناسة امخلر جناسة معنوية وليست حسـية، فعىل ن جناسة امخلر جناسة معنوية وليست حسـية، فعىل السلف يف هذه القضية وقالوا أ السلف يف هذه القضية وقالوا أ السلف يف هذه القضية وقالوا أ السلف يف هذه القضية وقالوا أ 

لك لو قلنا ٔان هؤالء الكفار يرشبون امخلور يف آنيهتم ويألكون اخلنازير وحلم اخلزنير لك لو قلنا ٔان هؤالء الكفار يرشبون امخلور يف آنيهتم ويألكون اخلنازير وحلم اخلزنير لك لو قلنا ٔان هؤالء الكفار يرشبون امخلور يف آنيهتم ويألكون اخلنازير وحلم اخلزنير لك لو قلنا ٔان هؤالء الكفار يرشبون امخلور يف آنيهتم ويألكون اخلنازير وحلم اخلزنير 
        . . . . �ٕالجامع جنس،�ٕالجامع جنس،�ٕالجامع جنس،�ٕالجامع جنس،

 ال يتدين بذÀ، يعـين ال يـألك النجاسـات، يعـين ٔايـًضا حيرèـا عـىل  ال يتدين بذÀ، يعـين ال يـألك النجاسـات، يعـين ٔايـًضا حيرèـا عـىل  ال يتدين بذÀ، يعـين ال يـألك النجاسـات، يعـين ٔايـًضا حيرèـا عـىل  ال يتدين بذÀ، يعـين ال يـألك النجاسـات، يعـين ٔايـًضا حيرèـا عـىل ::::القسم الثاينالقسم الثاينالقسم الثاينالقسم الثاين
 ٕا�ء رجـل اكفـر ؤاردت ٔان تـألك يف  ٕا�ء رجـل اكفـر ؤاردت ٔان تـألك يف  ٕا�ء رجـل اكفـر ؤاردت ٔان تـألك يف  ٕا�ء رجـل اكفـر ؤاردت ٔان تـألك يف فأنت ٔامامك ٕا�ء، هذا إال�ء علمت ٔانهفأنت ٔامامك ٕا�ء، هذا إال�ء علمت ٔانهفأنت ٔامامك ٕا�ء، هذا إال�ء علمت ٔانهفأنت ٔامامك ٕا�ء، هذا إال�ء علمت ٔانه....نفسهنفسهنفسهنفسه

        هذا إال�ء، هل تألك فيه مبارشة ٔام تنظر فيه ٔاوًال؟ هذا إال�ء، هل تألك فيه مبارشة ٔام تنظر فيه ٔاوًال؟ هذا إال�ء، هل تألك فيه مبارشة ٔام تنظر فيه ٔاوًال؟ هذا إال�ء، هل تألك فيه مبارشة ٔام تنظر فيه ٔاوًال؟ 

ولكن قبل ٔان تألك يف هذا إال�ء تنظـر هـو ٕا�ء ولكن قبل ٔان تألك يف هذا إال�ء تنظـر هـو ٕا�ء ولكن قبل ٔان تألك يف هذا إال�ء تنظـر هـو ٕا�ء ولكن قبل ٔان تألك يف هذا إال�ء تنظـر هـو ٕا�ء طبعا أالصل يف آنية الكفار احلل،طبعا أالصل يف آنية الكفار احلل،طبعا أالصل يف آنية الكفار احلل،طبعا أالصل يف آنية الكفار احلل،
ــألك النجاســامــن،مــن،مــن،مــن، ــدين ب ــألك النجاســا هــل هــذا ممــن يت ــدين ب ــألك النجاســا هــل هــذا ممــن يت ــدين ب ــألك النجاســا هــل هــذا ممــن يت ــدين ب ــألك فيــه ت؟ت؟ت؟ت؟ هــل هــذا ممــن يت ــه فٕاذا رٔايــت ٕا�ء لرجــل ي ــألك في ــه فٕاذا رٔايــت ٕا�ء لرجــل ي ــألك في ــه فٕاذا رٔايــت ٕا�ء لرجــل ي ــألك في فٕاذا رٔايــت ٕا�ء لرجــل ي

 فيه يلزمك ٔان تغسë مث تـألك وتـرشب  فيه يلزمك ٔان تغسë مث تـألك وتـرشب  فيه يلزمك ٔان تغسë مث تـألك وتـرشب  فيه يلزمك ٔان تغسë مث تـألك وتـرشب  قبل ٔان تألك ٔاو ترشب قبل ٔان تألك ٔاو ترشب قبل ٔان تألك ٔاو ترشب قبل ٔان تألك ٔاو ترشبككككالنجاسات يلزمالنجاسات يلزمالنجاسات يلزمالنجاسات يلزم
فيه، ٔاما ٕان اكن ال يتدين بألك النجاسة وتعمل عنه ذÀ ٔانه ال يألك النجاسات وال فيه، ٔاما ٕان اكن ال يتدين بألك النجاسة وتعمل عنه ذÀ ٔانه ال يألك النجاسات وال فيه، ٔاما ٕان اكن ال يتدين بألك النجاسة وتعمل عنه ذÀ ٔانه ال يألك النجاسات وال فيه، ٔاما ٕان اكن ال يتدين بألك النجاسة وتعمل عنه ذÀ ٔانه ال يألك النجاسات وال 

 بغـري غـسل،  بغـري غـسل،  بغـري غـسل،  بغـري غـسل، ئـهئـهئـهئـهيرشب النجاسات يف هذه احلاU جيوز ٔان تألك ؤان ترشب يف ٕا�يرشب النجاسات يف هذه احلاU جيوز ٔان تألك ؤان ترشب يف ٕا�يرشب النجاسات يف هذه احلاU جيوز ٔان تألك ؤان ترشب يف ٕا�يرشب النجاسات يف هذه احلاU جيوز ٔان تألك ؤان ترشب يف ٕا�
        . . . . وٕان غسلته فال بأسوٕان غسلته فال بأسوٕان غسلته فال بأسوٕان غسلته فال بأس

 فٕانه ال جيوز اســتعاملها  فٕانه ال جيوز اســتعاملها  فٕانه ال جيوز اســتعاملها  فٕانه ال جيوز اســتعاملها أالصل يف آنية الكفار احلل، ٕاال ٕاذا عُلمت جناسـهتا،أالصل يف آنية الكفار احلل، ٕاال ٕاذا عُلمت جناسـهتا،أالصل يف آنية الكفار احلل، ٕاال ٕاذا عُلمت جناسـهتا،أالصل يف آنية الكفار احلل، ٕاال ٕاذا عُلمت جناسـهتا،: (: (: (: (يقوليقوليقوليقول
قلت Ó رسول هللا ٕا� بأرض قوم قلت Ó رسول هللا ٕا� بأرض قوم قلت Ó رسول هللا ٕا� بأرض قوم قلت Ó رسول هللا ٕا� بأرض قوم ««««: : : : ٕاال بعد غسلها؛ حلديث ٔايب ثعلبة اخلشـين قالٕاال بعد غسلها؛ حلديث ٔايب ثعلبة اخلشـين قالٕاال بعد غسلها؛ حلديث ٔايب ثعلبة اخلشـين قالٕاال بعد غسلها؛ حلديث ٔايب ثعلبة اخلشـين قال

ال تألكوا فهيا ٕاال ٔان ال جتدوا غريها فاغسلوها، ال تألكوا فهيا ٕاال ٔان ال جتدوا غريها فاغسلوها، ال تألكوا فهيا ٕاال ٔان ال جتدوا غريها فاغسلوها، ال تألكوا فهيا ٕاال ٔان ال جتدوا غريها فاغسلوها، « « « « :  :  :  :  ٔاهل كتاب، ٔافنألك يف آنيهتم؟ قالٔاهل كتاب، ٔافنألك يف آنيهتم؟ قالٔاهل كتاب، ٔافنألك يف آنيهتم؟ قالٔاهل كتاب، ٔافنألك يف آنيهتم؟ قال
يسأل حنن يف ٔارض هـذه أالرض ٔالهـل الكتـاب ٔانـألك ونـرشب يف يسأل حنن يف ٔارض هـذه أالرض ٔالهـل الكتـاب ٔانـألك ونـرشب يف يسأل حنن يف ٔارض هـذه أالرض ٔالهـل الكتـاب ٔانـألك ونـرشب يف يسأل حنن يف ٔارض هـذه أالرض ٔالهـل الكتـاب ٔانـألك ونـرشب يف ) ) ) ) »»»»مث لكوا فهيامث لكوا فهيامث لكوا فهيامث لكوا فهيا

 ال تألكوا فهيـا، ملـاذا؟ ٔالن هـؤالء يـألكون فهيـا النجاسـات ٔاو  ال تألكوا فهيـا، ملـاذا؟ ٔالن هـؤالء يـألكون فهيـا النجاسـات ٔاو  ال تألكوا فهيـا، ملـاذا؟ ٔالن هـؤالء يـألكون فهيـا النجاسـات ٔاو  ال تألكوا فهيـا، ملـاذا؟ ٔالن هـؤالء يـألكون فهيـا النجاسـات ٔاو ����ال النيب ال النيب ال النيب ال النيب آنيهتم فقآنيهتم فقآنيهتم فقآنيهتم فق

 ٔان  ٔان  ٔان  ٔان ����يرشبون فهيا النجاسـات ٕاال ٔاال جتـدوا غريهـا ٕاذن معـىن ذÀ ٔاحـاهلم النـيب يرشبون فهيا النجاسـات ٕاال ٔاال جتـدوا غريهـا ٕاذن معـىن ذÀ ٔاحـاهلم النـيب يرشبون فهيا النجاسـات ٕاال ٔاال جتـدوا غريهـا ٕاذن معـىن ذÀ ٔاحـاهلم النـيب يرشبون فهيا النجاسـات ٕاال ٔاال جتـدوا غريهـا ٕاذن معـىن ذÀ ٔاحـاهلم النـيب 
        . . . . يألكوا يف آنية غريها، طيب ٕان مل جيدوا غريها فليألكوا فهيا ولكن بعد غسلهايألكوا يف آنية غريها، طيب ٕان مل جيدوا غريها فليألكوا فهيا ولكن بعد غسلهايألكوا يف آنية غريها، طيب ٕان مل جيدوا غريها فليألكوا فهيا ولكن بعد غسلهايألكوا يف آنية غريها، طيب ٕان مل جيدوا غريها فليألكوا فهيا ولكن بعد غسلها

        ::::ما يسـتفاد من احلديثما يسـتفاد من احلديثما يسـتفاد من احلديثما يسـتفاد من احلديث
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تعايشون مع الكفار، اكنوا يتعايشون مع ٔاهل الكتاب وما ورد تعايشون مع الكفار، اكنوا يتعايشون مع ٔاهل الكتاب وما ورد تعايشون مع الكفار، اكنوا يتعايشون مع ٔاهل الكتاب وما ورد تعايشون مع الكفار، اكنوا يتعايشون مع ٔاهل الكتاب وما ورد  ٔان املسلمني اكنوا ي  ٔان املسلمني اكنوا ي  ٔان املسلمني اكنوا ي  ٔان املسلمني اكنوا ي 
مبجرد كفرمه بل اكنوا مبجرد كفرمه بل اكنوا مبجرد كفرمه بل اكنوا مبجرد كفرمه بل اكنوا  الكفار من ٔاهل الكتاب فقتلومه، الكفار من ٔاهل الكتاب فقتلومه، الكفار من ٔاهل الكتاب فقتلومه، الكفار من ٔاهل الكتاب فقتلومه،قط ٔان املسلمني ٔاغاروا عىلقط ٔان املسلمني ٔاغاروا عىلقط ٔان املسلمني ٔاغاروا عىلقط ٔان املسلمني ٔاغاروا عىل

ن اكن ٔان يقتـل اكفـرا ðـرد ن اكن ٔان يقتـل اكفـرا ðـرد ن اكن ٔان يقتـل اكفـرا ðـرد ن اكن ٔان يقتـل اكفـرا ðـرد يتعايشون معهم وÀw نقول ٔانه ال حيـل ٔالحـد اكئنـا مـيتعايشون معهم وÀw نقول ٔانه ال حيـل ٔالحـد اكئنـا مـيتعايشون معهم وÀw نقول ٔانه ال حيـل ٔالحـد اكئنـا مـيتعايشون معهم وÀw نقول ٔانه ال حيـل ٔالحـد اكئنـا مـ
ع اجلزيـة لـيك يعـيش يف ع اجلزيـة لـيك يعـيش يف ع اجلزيـة لـيك يعـيش يف ع اجلزيـة لـيك يعـيش يف اكفـر اwي يـدفاكفـر اwي يـدفاكفـر اwي يـدفاكفـر اwي يـدفالالالال     وهـو وهـو وهـو وهـؤالنه ممكن ٔان يكون مسـتأمنأالنه ممكن ٔان يكون مسـتأمنأالنه ممكن ٔان يكون مسـتأمنأالنه ممكن ٔان يكون مسـتأمناكفره،كفره،كفره،كفره،
 اكفر مسـتأمن ال يدفع جزية ولكن دخل بالد إالسالم بعهـد ٔاو بعقـد  اكفر مسـتأمن ال يدفع جزية ولكن دخل بالد إالسالم بعهـد ٔاو بعقـد  اكفر مسـتأمن ال يدفع جزية ولكن دخل بالد إالسالم بعهـد ٔاو بعقـد  اكفر مسـتأمن ال يدفع جزية ولكن دخل بالد إالسالم بعهـد ٔاو بعقـد فهناكفهناكفهناكفهناكٔامان، ٔامان، ٔامان، ٔامان، 

ٔامانة، مثل اكفر دخل مرص مثًال ومعه جواز سفر، فكونك تعطيه تأشـرية دخـول ٔامانة، مثل اكفر دخل مرص مثًال ومعه جواز سفر، فكونك تعطيه تأشـرية دخـول ٔامانة، مثل اكفر دخل مرص مثًال ومعه جواز سفر، فكونك تعطيه تأشـرية دخـول ٔامانة، مثل اكفر دخل مرص مثًال ومعه جواز سفر، فكونك تعطيه تأشـرية دخـول 
مرص، هذه التأشرية �خول مرص ٕ�جامع العلامء تأشرية تعترب عقد عهد ذمـة ٕانـه + مرص، هذه التأشرية �خول مرص ٕ�جامع العلامء تأشرية تعترب عقد عهد ذمـة ٕانـه + مرص، هذه التأشرية �خول مرص ٕ�جامع العلامء تأشرية تعترب عقد عهد ذمـة ٕانـه + مرص، هذه التأشرية �خول مرص ٕ�جامع العلامء تأشرية تعترب عقد عهد ذمـة ٕانـه + 

قد بيننا وبني ٔاهل الكتاب مل يدفعوا اجلزية نعم ولكن هلم حقوق قد بيننا وبني ٔاهل الكتاب مل يدفعوا اجلزية نعم ولكن هلم حقوق قد بيننا وبني ٔاهل الكتاب مل يدفعوا اجلزية نعم ولكن هلم حقوق قد بيننا وبني ٔاهل الكتاب مل يدفعوا اجلزية نعم ولكن هلم حقوق ٔامان ال يقتل، فيه عٔامان ال يقتل، فيه عٔامان ال يقتل، فيه عٔامان ال يقتل، فيه ع
وواجبات يف دÓر املسلمني السـ÷ مع ضياع الرشيعة وضياع ٔاحاكم ٔاهل اwمة يف وواجبات يف دÓر املسلمني السـ÷ مع ضياع الرشيعة وضياع ٔاحاكم ٔاهل اwمة يف وواجبات يف دÓر املسلمني السـ÷ مع ضياع الرشيعة وضياع ٔاحاكم ٔاهل اwمة يف وواجبات يف دÓر املسلمني السـ÷ مع ضياع الرشيعة وضياع ٔاحاكم ٔاهل اwمة يف 

        ....بالد إالسالمبالد إالسالمبالد إالسالمبالد إالسالم

ؤاما ٕاذا مل تُعمل جناسـهتا بأن يكون ٔاهلها غري معروفني مببارشة النجاسة، فٕانه جيوز ؤاما ٕاذا مل تُعمل جناسـهتا بأن يكون ٔاهلها غري معروفني مببارشة النجاسة، فٕانه جيوز ؤاما ٕاذا مل تُعمل جناسـهتا بأن يكون ٔاهلها غري معروفني مببارشة النجاسة، فٕانه جيوز ؤاما ٕاذا مل تُعمل جناسـهتا بأن يكون ٔاهلها غري معروفني مببارشة النجاسة، فٕانه جيوز ((((    
ن النجاسـة يبقـى جيـوز ٔان ٔالك ؤارشب فهيـا بـدون ن النجاسـة يبقـى جيـوز ٔان ٔالك ؤارشب فهيـا بـدون ن النجاسـة يبقـى جيـوز ٔان ٔالك ؤارشب فهيـا بـدون ن النجاسـة يبقـى جيـوز ٔان ٔالك ؤارشب فهيـا بـدون هـؤالء ال يـسـتعملوهـؤالء ال يـسـتعملوهـؤالء ال يـسـتعملوهـؤالء ال يـسـتعملو) ) ) ) اسـتعاملهااسـتعاملهااسـتعاملهااسـتعاملها

Àغسل ولكن الغسل ٔافضل ٔالن من املمكن النفس البرشية تأنف ذÀغسل ولكن الغسل ٔافضل ٔالن من املمكن النفس البرشية تأنف ذÀغسل ولكن الغسل ٔافضل ٔالن من املمكن النفس البرشية تأنف ذÀغسل ولكن الغسل ٔافضل ٔالن من املمكن النفس البرشية تأنف ذ . . . .        

ُ عَلَْيِه َوَسملvَ ----ٔالنه ثبت ٔان النيب ٔالنه ثبت ٔان النيب ٔالنه ثبت ٔان النيب ٔالنه ثبت ٔان النيب (((( vا� vَصىل َvعَلَْيِه َوَسمل ُ vا� vَصىل َvعَلَْيِه َوَسمل ُ vا� vَصىل َvعَلَْيِه َوَسمل ُ vا� vؤاحصابه ٔاخذوا املاء للوضوء من َمـَزادة  ؤاحصابه ٔاخذوا املاء للوضوء من َمـَزادة  ؤاحصابه ٔاخذوا املاء للوضوء من َمـَزادة  ؤاحصابه ٔاخذوا املاء للوضوء من َمـَزادة ----َصىل 
        . . . . مزادة ويه القربةمزادة ويه القربةمزادة ويه القربةمزادة ويه القربة) ) ) ) امرٔاة مرشكةامرٔاة مرشكةامرٔاة مرشكةامرٔاة مرشكة

مونه ٕالينـا يف ٔاوانـهيم، ؤالن هللا سـبحانه قد ٔا�ح لناؤالن هللا سـبحانه قد ٔا�ح لناؤالن هللا سـبحانه قد ٔا�ح لناؤالن هللا سـبحانه قد ٔا�ح لنا(((( مونه ٕالينـا يف ٔاوانـهيم،  طعام ٔاهل الكتاب، وقد يقّدِ مونه ٕالينـا يف ٔاوانـهيم،  طعام ٔاهل الكتاب، وقد يقّدِ مونه ٕالينـا يف ٔاوانـهيم،  طعام ٔاهل الكتاب، وقد يقّدِ  طعام ٔاهل الكتاب، وقد يقّدِ
ُ عَلَْيِه َوَسـملvَ ----كام دعا غالم هيودي النيب كام دعا غالم هيودي النيب كام دعا غالم هيودي النيب كام دعا غالم هيودي النيب  vا� vَصىل َvعَلَْيِه َوَسـمل ُ vا� vَصىل َvعَلَْيِه َوَسـمل ُ vا� vَصىل َvعَلَْيِه َوَسـمل ُ vا� vِنَخة ----َصىل ِنَخة  عـىل خـزب شـعري وٕاهـاUَ ســَ ِنَخة  عـىل خـزب شـعري وٕاهـاUَ ســَ ِنَخة  عـىل خـزب شـعري وٕاهـاUَ ســَ  عـىل خـزب شـعري وٕاهـاUَ ســَ

 هـو لك يشء يكـون دهـن، زيـوت ودهـون ومـا شـابه ذÀ،  هـو لك يشء يكـون دهـن، زيـوت ودهـون ومـا شـابه ذÀ،  هـو لك يشء يكـون دهـن، زيـوت ودهـون ومـا شـابه ذÀ،  هـو لك يشء يكـون دهـن، زيـوت ودهـون ومـا شـابه ذÀ، ::::إالهـاUإالهـاUإالهـاUإالهـاU) ) ) ) فألك مهنافألك مهنافألك مهنافألك مهنا
        .... ٔاي متغرية الطعم ٔاي متغرية الطعم ٔاي متغرية الطعم ٔاي متغرية الطعم::::سـنخةسـنخةسـنخةسـنخة

Uوجه ا�الUوجه ا�الUوجه ا�الUلىب النيب::::وجه ا�ال Àلىب النيبومع ذ Àلىب النيبومع ذ Àلىب النيبومع ذ Àطلب هذا الهيودي ؤالك معه  طلب هذا الهيودي ؤالك معه  طلب هذا الهيودي ؤالك معه  طلب هذا الهيودي ؤالك معه ����    ومع ذ ���� . . . .        

        ::::املنتاملنتاملنتاملنت
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        ::::الطهارة يف االٓنية املتخذة من جلود امليتةالطهارة يف االٓنية املتخذة من جلود امليتةالطهارة يف االٓنية املتخذة من جلود امليتةالطهارة يف االٓنية املتخذة من جلود امليتة: : : : املساUٔ الرابعةاملساUٔ الرابعةاملساUٔ الرابعةاملساUٔ الرابعة

 َvعَلَْيِه َوَسمل ُ vا� vامليتة ٕاذا دبغ طهر وجاز اسـتعام+ لقو+ َصىل ûج َvعَلَْيِه َوَسمل ُ vا� vامليتة ٕاذا دبغ طهر وجاز اسـتعام+ لقو+ َصىل ûج َvعَلَْيِه َوَسمل ُ vا� vامليتة ٕاذا دبغ طهر وجاز اسـتعام+ لقو+ َصىل ûج َvعَلَْيِه َوَسمل ُ vا� vامليتة ٕاذا دبغ طهر وجاز اسـتعام+ لقو+ َصىل ûٔاميا ٕاهاب دبـغ ٔاميا ٕاهاب دبـغ ٔاميا ٕاهاب دبـغ ٔاميا ٕاهاب دبـغ ««««    ::::ج
َ مـّر عـىل شـاة مي . . . . »»»»فقد طهرفقد طهرفقد طهرفقد طهر vعَلَْيِه َوَسـمل ُ vا� vمـّر عـىل شـاة مي ؤالنه َصىل َ vعَلَْيِه َوَسـمل ُ vا� vمـّر عـىل شـاة مي ؤالنه َصىل َ vعَلَْيِه َوَسـمل ُ vا� vمـّر عـىل شـاة مي ؤالنه َصىل َ vعَلَْيِه َوَسـمل ُ vا� vعَلَْيـِه ؤالنه َصىل ُ vا� vعَلَْيـِه تـة فقـال َصـىل ُ vا� vعَلَْيـِه تـة فقـال َصـىل ُ vا� vعَلَْيـِه تـة فقـال َصـىل ُ vا� vتـة فقـال َصـىل

 َvَوَسمل َvَوَسمل َvَوَسمل َvٔاخذوا ٕاهاهبا فدبغوه فانتفعوا به««««: : : : َوَسمل vٔاخذوا ٕاهاهبا فدبغوه فانتفعوا بههال vٔاخذوا ٕاهاهبا فدبغوه فانتفعوا بههال vٔاخذوا ٕاهاهبا فدبغوه فانتفعوا بههال vفٕامنـا َحـُرَم فٕامنـا َحـُرَم فٕامنـا َحـُرَم فٕامنـا َحـُرَم ««««: : : : قـالقـالقـالقـال. . . . ٕاهنا ميتةٕاهنا ميتةٕاهنا ميتةٕاهنا ميتة: : : :  فقالوا فقالوا فقالوا فقالوا؟؟؟؟»»»»هال
        ....وهذا ف÷ ٕاذا اكنت امليتة مما حتلها اwاكة وٕاال فالوهذا ف÷ ٕاذا اكنت امليتة مما حتلها اwاكة وٕاال فالوهذا ف÷ ٕاذا اكنت امليتة مما حتلها اwاكة وٕاال فالوهذا ف÷ ٕاذا اكنت امليتة مما حتلها اwاكة وٕاال فال. . . . »»»»ٔاُلكهَأاُلكهَأاُلكهَأاُلكهَا

حم فٕانه حم فٕانه حم فٕانه حم فٕانه  ؤاما الل ؤاما الل ؤاما الل ؤاما الل---- ٔاي شعر امليتة املباحة االٔلك يف حال احلياة ٔاي شعر امليتة املباحة االٔلك يف حال احلياة ٔاي شعر امليتة املباحة االٔلك يف حال احلياة ٔاي شعر امليتة املباحة االٔلك يف حال احلياة----ٔاما شعرها فهو طاهرٔاما شعرها فهو طاهرٔاما شعرها فهو طاهرٔاما شعرها فهو طاهر
ٍٍ    {{{{    ::::لقو+ تعاىللقو+ تعاىللقو+ تعاىللقو+ تعاىل. . . . جنس، وحمرم ٔالكهجنس، وحمرم ٔالكهجنس، وحمرم ٔالكهجنس، وحمرم ٔالكه الv اnْن يَُكوَن َمْيَتًة اnْو َدًما َمْسُفوًحا اnْو لَْحـَم ِخْزنِيـرالv اnْن يَُكوَن َمْيَتًة اnْو َدًما َمْسُفوًحا اnْو لَْحـَم ِخْزنِيـرالv اnْن يَُكوَن َمْيَتًة اnْو َدًما َمْسُفوًحا اnْو لَْحـَم ِخْزنِيـرالv اnْن يَُكوَن َمْيَتًة اnْو َدًما َمْسُفوًحا اnْو لَْحـَم ِخْزنِيـٍرٍ

�� ��
اااا

vُه ِرْجٌس  vُه ِرْجٌس ن vُه ِرْجٌس ن vُه ِرْجٌس ن ن
�� ��
        ].].].].١١١١٤٥٤٥٤٥٤٥: : : : أالنعامأالنعامأالنعامأالنعام[[[[    }}}}فَافَافَافَا

وحيصل ا�بغ بتنظيف أالذوحيصل ا�بغ بتنظيف أالذوحيصل ا�بغ بتنظيف أالذوحيصل ا�بغ بتنظيف أالذىىىى والقذر اwي اكن يف اجلû، بواسطة مواد تضا والقذر اwي اكن يف اجلû، بواسطة مواد تضا والقذر اwي اكن يف اجلû، بواسطة مواد تضا والقذر اwي اكن يف اجلû، بواسطة مواد تضافففف ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل 
        .... اكلَقَر اكلَقَر اكلَقَر اكلَقَرظظظظ ٔاو العرعر وحنوهام ٔاو العرعر وحنوهام ٔاو العرعر وحنوهام ٔاو العرعر وحنوهاماملاء اكمللاملاء اكمللاملاء اكمللاملاء اكمللحححح وغريه، ٔاو �لنبات املعرو وغريه، ٔاو �لنبات املعرو وغريه، ٔاو �لنبات املعرو وغريه، ٔاو �لنبات املعروفففف

ؤاما ما ال حتë اwاكة فٕانه ال يطهر، وعىل هـذا ؤاما ما ال حتë اwاكة فٕانه ال يطهر، وعىل هـذا ؤاما ما ال حتë اwاكة فٕانه ال يطهر، وعىل هـذا ؤاما ما ال حتë اwاكة فٕانه ال يطهر، وعىل هـذا جفجفجفجفـû الهـرة ومـا دوهنـا يف اخللقـة ال ـû الهـرة ومـا دوهنـا يف اخللقـة ال ـû الهـرة ومـا دوهنـا يف اخللقـة ال ـû الهـرة ومـا دوهنـا يف اخللقـة ال 
        ....يطهر ��بغ، ولو اكن يف حال احلياة طاهراً يطهر ��بغ، ولو اكن يف حال احلياة طاهراً يطهر ��بغ، ولو اكن يف حال احلياة طاهراً يطهر ��بغ، ولو اكن يف حال احلياة طاهراً 

        ....وجû ما حيرم ٔالكه ولو اكن طاهرًا يف احلياة فٕانه ال يطهر ���وجû ما حيرم ٔالكه ولو اكن طاهرًا يف احلياة فٕانه ال يطهر ���وجû ما حيرم ٔالكه ولو اكن طاهرًا يف احلياة فٕانه ال يطهر ���وجû ما حيرم ٔالكه ولو اكن طاهرًا يف احلياة فٕانه ال يطهر ���غغغغ

 اللحم، فٕانv جûه يطهـر ��� اللحم، فٕانv جûه يطهـر ��� اللحم، فٕانv جûه يطهـر ��� اللحم، فٕانv جûه يطهـر ���غغغغ، ، ، ، ٔان لك حيوان مات، وهو من مأكولٔان لك حيوان مات، وهو من مأكولٔان لك حيوان مات، وهو من مأكولٔان لك حيوان مات، وهو من مأكول    ::::واخلالصةواخلالصةواخلالصةواخلالصة
        ....ولك حيوان مات، وليس من مأكول اللحم، فٕان جûه ال يطهر ���ولك حيوان مات، وليس من مأكول اللحم، فٕان جûه ال يطهر ���ولك حيوان مات، وليس من مأكول اللحم، فٕان جûه ال يطهر ���ولك حيوان مات، وليس من مأكول اللحم، فٕان جûه ال يطهر ���غغغغ

        ::::الشرحالشرحالشرحالشرح
        : : : : جû امليتة نوعانجû امليتة نوعانجû امليتة نوعانجû امليتة نوعان    ))))الطهارة يف االٓنية املتخذة من جلود امليتةالطهارة يف االٓنية املتخذة من جلود امليتةالطهارة يف االٓنية املتخذة من جلود امليتةالطهارة يف االٓنية املتخذة من جلود امليتة: : : : املساUٔ الرابعةاملساUٔ الرابعةاملساUٔ الرابعةاملساUٔ الرابعة((((    

اعز اعز اعز اعز  طاهرة يف احلياة مثل هب طاهرة يف احلياة مثل هب طاهرة يف احلياة مثل هب طاهرة يف احلياة مثل هبميميميمية أالنعـام البقـر واجلـاموس واملـة أالنعـام البقـر واجلـاموس واملـة أالنعـام البقـر واجلـاموس واملـة أالنعـام البقـر واجلـاموس واملـحيوا�تحيوا�تحيوا�تحيوا�ت    ::::النوع أالولالنوع أالولالنوع أالولالنوع أالول
        . . . .  وملا تذ وملا تذ وملا تذ وملا تذىكىكىكىك نألك حلوèا، نألك حلوèا، نألك حلوèا، نألك حلوèا،،،،،وإالبل واخلرفان وإالبل واخلرفان وإالبل واخلرفان وإالبل واخلرفان 

 حيوا�ت ٔاخر حيوا�ت ٔاخر حيوا�ت ٔاخر حيوا�ت ٔاخرىىىى غري طاهرة يف احلياة اكلسـباع واخلنازير والÌب هذه  غري طاهرة يف احلياة اكلسـباع واخلنازير والÌب هذه  غري طاهرة يف احلياة اكلسـباع واخلنازير والÌب هذه  غري طاهرة يف احلياة اكلسـباع واخلنازير والÌب هذه ::::النوع الثاينالنوع الثاينالنوع الثاينالنوع الثاين



  :تفريغ الدرس الثالث من كتاب الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة للمرحلة التمهيدية 

        

� معهد شيخ اإلسالم العلمي

        . . . . .... وال تؤلك حلوèا وال تؤلك حلوèا وال تؤلك حلوèا وال تؤلك حلوèاغري طاهرة يف احلياةغري طاهرة يف احلياةغري طاهرة يف احلياةغري طاهرة يف احلياة

ٔاميا هذه تشمل لك ٔانواع اجللـود ومل ٔاميا هذه تشمل لك ٔانواع اجللـود ومل ٔاميا هذه تشمل لك ٔانواع اجللـود ومل ٔاميا هذه تشمل لك ٔانواع اجللـود ومل ) ) ) ) »»»»ٔاميا ٕاهاب دبغ فقد طهرٔاميا ٕاهاب دبغ فقد طهرٔاميا ٕاهاب دبغ فقد طهرٔاميا ٕاهاب دبغ فقد طهر««««: : : :  يقول يقول يقول يقول����النيب النيب النيب النيب ((((

ٔاميـا ٕاهـاب دبـغ ٔاميـا ٕاهـاب دبـغ ٔاميـا ٕاهـاب دبـغ ٔاميـا ٕاهـاب دبـغ ««««ن غريه ٔاو دون آخر، ولكن العلامء قالوا ن غريه ٔاو دون آخر، ولكن العلامء قالوا ن غريه ٔاو دون آخر، ولكن العلامء قالوا ن غريه ٔاو دون آخر، ولكن العلامء قالوا  جûا دو  جûا دو  جûا دو  جûا دو ����خيخيخيخيص النيب ص النيب ص النيب ص النيب 
        . . . . ملأكول اللحم فقط، هذا عام ملأكول اللحم فقط، هذا عام ملأكول اللحم فقط، هذا عام ملأكول اللحم فقط، هذا عام خمخمخمخمصوصوصوصوصصصص» » » » فقد طهرفقد طهرفقد طهرفقد طهر

    ))))»»»»ٔاميـا ٕاهـاب دبـغ فقـد طهـرٔاميـا ٕاهـاب دبـغ فقـد طهـرٔاميـا ٕاهـاب دبـغ فقـد طهـرٔاميـا ٕاهـاب دبـغ فقـد طهـر««««: : : : ����جû امليتة ٕاذا دبغ طهر وجاز اسـتعام+ لقـو+ جû امليتة ٕاذا دبغ طهر وجاز اسـتعام+ لقـو+ جû امليتة ٕاذا دبغ طهر وجاز اسـتعام+ لقـو+ جû امليتة ٕاذا دبغ طهر وجاز اسـتعام+ لقـو+ ((((
     ٔاتينـا ٔاتينـا ٔاتينـا ٔاتينـايعين لـويعين لـويعين لـويعين لـو» » » » ٔاميا ٕاهاب دبغ فقد طهرٔاميا ٕاهاب دبغ فقد طهرٔاميا ٕاهاب دبغ فقد طهرٔاميا ٕاهاب دبغ فقد طهر««««: : : : اجلû قبل ا��اجلû قبل ا��اجلû قبل ا��اجلû قبل ا��غغغغ ا ا ا امسمسمسمسه ٕاهاب، فهنا يقوله ٕاهاب، فهنا يقوله ٕاهاب، فهنا يقوله ٕاهاب، فهنا يقول

صصصص �مليتة قبل ا�بغ يكون جنس بعد ا�بغ يطهر ��بغ، هذه امليتة املذاكة  �مليتة قبل ا�بغ يكون جنس بعد ا�بغ يطهر ��بغ، هذه امليتة املذاكة  �مليتة قبل ا�بغ يكون جنس بعد ا�بغ يطهر ��بغ، هذه امليتة املذاكة  �مليتة قبل ا�بغ يكون جنس بعد ا�بغ يطهر ��بغ، هذه امليتة املذاكة جلû اخلاجلû اخلاجلû اخلاجلû اخلا����
        . . . .  امليتة اليت اكنت طاهرة يف احلياة جيوز ٔالكها امليتة اليت اكنت طاهرة يف احلياة جيوز ٔالكها امليتة اليت اكنت طاهرة يف احلياة جيوز ٔالكها امليتة اليت اكنت طاهرة يف احلياة جيوز ٔالكهااااأاو ليك يبقى املعىن دقيقٔاو ليك يبقى املعىن دقيقٔاو ليك يبقى املعىن دقيقٔاو ليك يبقى املعىن دقيق

ُ عَلَْيِه َوَسملvَ ----ؤالنه ؤالنه ؤالنه ؤالنه (((( vا� vَصىل َvعَلَْيِه َوَسمل ُ vا� vَصىل َvعَلَْيِه َوَسمل ُ vا� vَصىل َvعَلَْيِه َوَسمل ُ vا� vمـّر عـىل شـاة ميتـة فقـال  مـّر عـىل شـاة ميتـة فقـال  مـّر عـىل شـاة ميتـة فقـال  مـّر عـىل شـاة ميتـة فقـال ----َصىل ---- َvعَلَْيـِه َوَسـمل ُ vا� vَصـىل َvعَلَْيـِه َوَسـمل ُ vا� vَصـىل َvعَلَْيـِه َوَسـمل ُ vا� vَصـىل َvعَلَْيـِه َوَسـمل ُ vا� vَصـىل---- : : : :

 ملـا رٔاي إالهـاب قـال يأخـذوه  ملـا رٔاي إالهـاب قـال يأخـذوه  ملـا رٔاي إالهـاب قـال يأخـذوه  ملـا رٔاي إالهـاب قـال يأخـذوه ����النـيب النـيب النـيب النـيب ) ) ) ) »»»» ٕاهاهبا فدبغوه وانتفعوا بـه ٕاهاهبا فدبغوه وانتفعوا بـه ٕاهاهبا فدبغوه وانتفعوا بـه ٕاهاهبا فدبغوه وانتفعوا بـههالv ٔاخذواهالv ٔاخذواهالv ٔاخذواهالv ٔاخذوا««««
 فـدل ذÀ عـىل ٔان جـû امليتـة ٕاذا دبـغ يطهـر  فـدل ذÀ عـىل ٔان جـû امليتـة ٕاذا دبـغ يطهـر  فـدل ذÀ عـىل ٔان جـû امليتـة ٕاذا دبـغ يطهـر  فـدل ذÀ عـىل ٔان جـû امليتـة ٕاذا دبـغ يطهـر ::::وجـه ا�الUوجـه ا�الUوجـه ا�الUوجـه ا�الU    ويدبغوه وينتفعـوا بـه،ويدبغوه وينتفعـوا بـه،ويدبغوه وينتفعـوا بـه،ويدبغوه وينتفعـوا بـه،
        . . . . ������������غغغغ وجيوز اسـتعام+ وجيوز اسـتعام+ وجيوز اسـتعام+ وجيوز اسـتعام+

وهذا ف÷ ٕاذا اكنت امليتـة ممـا حتلهـا اwاكة وهذا ف÷ ٕاذا اكنت امليتـة ممـا حتلهـا اwاكة وهذا ف÷ ٕاذا اكنت امليتـة ممـا حتلهـا اwاكة وهذا ف÷ ٕاذا اكنت امليتـة ممـا حتلهـا اwاكة » » » » فٕامنا َحُرَم ٔاُلكهَافٕامنا َحُرَم ٔاُلكهَافٕامنا َحُرَم ٔاُلكهَافٕامنا َحُرَم ٔاُلكهَا««««: : : : قالقالقالقال. . . . ٕاهنا ميتةٕاهنا ميتةٕاهنا ميتةٕاهنا ميتة: : : : فقالوافقالوافقالوافقالوا((((
 ٔاي اw ٔاي اw ٔاي اw ٔاي اwحبحبحبحب، وٕاال فال يعين يف امليتـة الـيت اكنـت مـأكوU اللحـم قبـل ، وٕاال فال يعين يف امليتـة الـيت اكنـت مـأكوU اللحـم قبـل ، وٕاال فال يعين يف امليتـة الـيت اكنـت مـأكوU اللحـم قبـل ، وٕاال فال يعين يف امليتـة الـيت اكنـت مـأكوU اللحـم قبـل ::::اwاكةاwاكةاwاكةاwاكة) ) ) )  فال فال فال فالوٕاالوٕاالوٕاالوٕاال

        املوت، املوت، املوت، املوت، 

ن ٔانتفــع �ٕالهــاب ٔادبغــه ن ٔانتفــع �ٕالهــاب ٔادبغــه ن ٔانتفــع �ٕالهــاب ٔادبغــه ن ٔانتفــع �ٕالهــاب ٔادبغــه أ أ أ أ  ٔانفهــا بغــري زاكة هــل جيــوز  ٔانفهــا بغــري زاكة هــل جيــوز  ٔانفهــا بغــري زاكة هــل جيــوز  ٔانفهــا بغــري زاكة هــل جيــوز متمتمتمت ماتــت حــ ماتــت حــ ماتــت حــ ماتــت حــامليتــة ٕاذاامليتــة ٕاذاامليتــة ٕاذاامليتــة ٕاذالكــن لكــن لكــن لكــن     
واسـتعمë واسـتعمë واسـتعمë واسـتعمë ككككجû ٔاو ال؟ حنن قلنا االثنني مأكول اللحم لو ٔانت ذجû ٔاو ال؟ حنن قلنا االثنني مأكول اللحم لو ٔانت ذجû ٔاو ال؟ حنن قلنا االثنني مأكول اللحم لو ٔانت ذجû ٔاو ال؟ حنن قلنا االثنني مأكول اللحم لو ٔانت ذحبحبحبحبته ؤاخرجت جûه ته ؤاخرجت جûه ته ؤاخرجت جûه ته ؤاخرجت جûه 

سـتفيد سـتفيد سـتفيد سـتفيد جبجبجبجبû املذبوحة، كذÀ امليتة الطاهرة حال احلياة û املذبوحة، كذÀ امليتة الطاهرة حال احلياة û املذبوحة، كذÀ امليتة الطاهرة حال احلياة û املذبوحة، كذÀ امليتة الطاهرة حال احلياة جيوز ٔانت تدبغ هذا اجلû وت جيوز ٔانت تدبغ هذا اجلû وت جيوز ٔانت تدبغ هذا اجلû وت جيوز ٔانت تدبغ هذا اجلû وت 
ن اسـتفيد ن اسـتفيد ن اسـتفيد ن اسـتفيد جبجبجبجبûها بعد ا�بغ، طبعا الÌم أالول عىل الشاة املـذاكة ûها بعد ا�بغ، طبعا الÌم أالول عىل الشاة املـذاكة ûها بعد ا�بغ، طبعا الÌم أالول عىل الشاة املـذاكة ûها بعد ا�بغ، طبعا الÌم أالول عىل الشاة املـذاكة أ أ أ أ لو ماتت جيوز لو ماتت جيوز لو ماتت جيوز لو ماتت جيوز 

 اســتفيد  اســتفيد  اســتفيد  اســتفيد  ٔان ٔان ٔان ٔانلـو ماتـت جيـوزلـو ماتـت جيـوزلـو ماتـت جيـوزلـو ماتـت جيـوز::::وا�ليـل الثـاينوا�ليـل الثـاينوا�ليـل الثـاينوا�ليـل الثـاين» » » » ٔاميا ٕاهاب دبغ فقـد طهـرٔاميا ٕاهاب دبغ فقـد طهـرٔاميا ٕاهاب دبغ فقـد طهـرٔاميا ٕاهاب دبغ فقـد طهـر««««اwي هو اwي هو اwي هو اwي هو 
ويه اكنـت شـاة ويه اكنـت شـاة ويه اكنـت شـاة ويه اكنـت شـاة » » » » هههههال ٔاخذوا ٕاها� فدبغوه وانتفعـوا بـهال ٔاخذوا ٕاها� فدبغوه وانتفعـوا بـهال ٔاخذوا ٕاها� فدبغوه وانتفعـوا بـهال ٔاخذوا ٕاها� فدبغوه وانتفعـوا بـ««««: : : : جبجبجبجبûها بعد ا�بغ حديثûها بعد ا�بغ حديثûها بعد ا�بغ حديثûها بعد ا�بغ حديث
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        . . . . ميتةميتةميتةميتة

 ؤامـا  ؤامـا  ؤامـا  ؤامـا ----ٔاي شعر امليتة املباحـة االٔلك يف حـال احليـاةٔاي شعر امليتة املباحـة االٔلك يف حـال احليـاةٔاي شعر امليتة املباحـة االٔلك يف حـال احليـاةٔاي شعر امليتة املباحـة االٔلك يف حـال احليـاة----ٔاما شعرها فهو طاهر ٔاما شعرها فهو طاهر ٔاما شعرها فهو طاهر ٔاما شعرها فهو طاهر : (: (: (: (يقوليقوليقوليقول
 حلم امليتة وليس املذاكة، حلم هب حلم امليتة وليس املذاكة، حلم هب حلم امليتة وليس املذاكة، حلم هب حلم امليتة وليس املذاكة، حلم هبميميميمية أالنعام امليتة جنس ة أالنعام امليتة جنس ة أالنعام امليتة جنس ة أالنعام امليتة جنس ))))اللحم فٕانه جنس، وحمرم ٔالكهاللحم فٕانه جنس، وحمرم ٔالكهاللحم فٕانه جنس، وحمرم ٔالكهاللحم فٕانه جنس، وحمرم ٔالكه

        ....ملوتهملوتهملوتهملوته

مًا عَـَىل ﴿﴿﴿﴿: : : : لقو+ تعاىللقو+ تعاىللقو+ تعاىللقو+ تعاىل vُمَحر v مًا عَـَىل َ vُمَحر v مًا عَـَىل َ vُمَحر v مًا عَـَىل َ vُمَحر vَيل �
يل

�
يل

�
يل

�
َ ا َ اِ َ اِ وووو���ِ�َ اِ �� الv اnن يَُكـوَن الv اnن يَُكـوَن الv اnن يَُكـوَن الv اnن يَُكـوَن قُل الv اnِجُد ِيف َما اقُل الv اnِجُد ِيف َما اقُل الv اnِجُد ِيف َما اقُل الv اnِجُد ِيف َما ا��

�� ��
ٍٍ يَْطَعُمـُه ا يَْطَعُمـُه ا يَْطَعُمـُه ا يَْطَعُمـُه ا ٍٍ ِِ  َطـا َطـا َطـا َطـامعمعمعِمعِ
ِ ِبهِ  vِلغَْريِ ا� vِبهِ ِهل ِ vِلغَْريِ ا� vِبهِ ِهل ِ vِلغَْريِ ا� vِبهِ ِهل ِ vِلغَْريِ ا� vِهل �� vُه رِْجٌس اnْو ِفْسقًا ا�� vُه رِْجٌس اnْو ِفْسقًا ان vُه رِْجٌس اnْو ِفْسقًا ان vُه رِْجٌس اnْو ِفْسقًا ان ن

�� ��
ٍٍ فَا فَا فَا فَا ْسُفوحًا اnْو لَْحَم ِخزنِيٍرٍ vْو َدمًا مnْو لَْحَم ِخزنِيرَمْيَتًة اnْسُفوحًا ا vْو َدمًا مnْو لَْحَم ِخزنِيرَمْيَتًة اnْسُفوحًا ا vْو َدمًا مnْو لَْحَم ِخزنِيرَمْيَتًة اnْسُفوحًا ا vْو َدمًا مnأالنعامأالنعامأالنعامأالنعام[ [ [ [         ﴾﴾﴾﴾َمْيَتًة ا : : : :

معىن ذÀ ٔان امليتـة جنـسة ولكـن الـشعر ٔاو الـريش ٔاو إالهـاب جيـوز ٔان معىن ذÀ ٔان امليتـة جنـسة ولكـن الـشعر ٔاو الـريش ٔاو إالهـاب جيـوز ٔان معىن ذÀ ٔان امليتـة جنـسة ولكـن الـشعر ٔاو الـريش ٔاو إالهـاب جيـوز ٔان معىن ذÀ ٔان امليتـة جنـسة ولكـن الـشعر ٔاو الـريش ٔاو إالهـاب جيـوز ٔان ] ] ] ] ١١١١٤٥٤٥٤٥٤٥
        . . . . نسـتفيد به وشعرها هنا طاهر وليس بنجسنسـتفيد به وشعرها هنا طاهر وليس بنجسنسـتفيد به وشعرها هنا طاهر وليس بنجسنسـتفيد به وشعرها هنا طاهر وليس بنجس

ْسُفوحًا اnْو ﴿﴿﴿﴿: : : : فٕانه جنس، وحمرم ٔالكه لقو+ تعاىلفٕانه جنس، وحمرم ٔالكه لقو+ تعاىلفٕانه جنس، وحمرم ٔالكه لقو+ تعاىلفٕانه جنس، وحمرم ٔالكه لقو+ تعاىل: (: (: (: (يقوليقوليقوليقول vْو َدمًا مnن يَُكوَن َمْيتًَة اnا vْو الnْسُفوحًا ا vْو َدمًا مnن يَُكوَن َمْيتًَة اnا vْو الnْسُفوحًا ا vْو َدمًا مnن يَُكوَن َمْيتًَة اnا vْو الnْسُفوحًا ا vْو َدمًا مnن يَُكوَن َمْيتًَة اnا vال
�� ��
 ا ا ا ا

vُه ِرْجٌس  vُه ِرْجٌس ن vُه ِرْجٌس ن vُه ِرْجٌس ن ن
�� ��
ٍٍ فَا فَا فَا فَا         ....]]]]١١١١٤٥٤٥٤٥٤٥: : : : ممممأالنعاأالنعاأالنعاأالنعا[[[[    ﴾﴾﴾﴾    لَْحَم ِخِزنيرلَْحَم ِخِزنيرلَْحَم ِخِزنيرلَْحَم ِخِزنيٍرٍ

وحيصل ا�بغ بتنظيف أالذوحيصل ا�بغ بتنظيف أالذوحيصل ا�بغ بتنظيف أالذوحيصل ا�بغ بتنظيف أالذىىىى والقذر اwي اكن يف اجلû، بواسطة مواد تضا والقذر اwي اكن يف اجلû، بواسطة مواد تضا والقذر اwي اكن يف اجلû، بواسطة مواد تضا والقذر اwي اكن يف اجلû، بواسطة مواد تضافففف ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل ((((
    جشجشجشجشـر ـر ـر ـر ::::القـرالقـرالقـرالقـرظظظظ) ) ) ) املاء اكمللاملاء اكمللاملاء اكمللاملاء اكمللحححح وغريه، ٔاو �لنبات املعرو وغريه، ٔاو �لنبات املعرو وغريه، ٔاو �لنبات املعرو وغريه، ٔاو �لنبات املعروفففف اكلَقـَر اكلَقـَر اكلَقـَر اكلَقـَرظظظظ ٔاو العرعـر وحنـوهام ٔاو العرعـر وحنـوهام ٔاو العرعـر وحنـوهام ٔاو العرعـر وحنـوهام

 مثل سامد أالرض واحلشيش املتعلق به، االٓن طبعا  مثل سامد أالرض واحلشيش املتعلق به، االٓن طبعا  مثل سامد أالرض واحلشيش املتعلق به، االٓن طبعا  مثل سامد أالرض واحلشيش املتعلق به، االٓن طبعا ::::والعرعروالعرعروالعرعروالعرعرخيخيخيخيررررجججج نوع من الصمغ،  نوع من الصمغ،  نوع من الصمغ،  نوع من الصمغ، 
توضع عىل إالهاب أالصـيل هـو اجلـû قبـل اwبـغ، إالهـاب توضع عىل إالهاب أالصـيل هـو اجلـû قبـل اwبـغ، إالهـاب توضع عىل إالهاب أالصـيل هـو اجلـû قبـل اwبـغ، إالهـاب توضع عىل إالهاب أالصـيل هـو اجلـû قبـل اwبـغ، إالهـاب فيه مواد كفيه مواد كفيه مواد كفيه مواد كميميميمييائية ممكن يائية ممكن يائية ممكن يائية ممكن 

 Àٔاو ٔاي مادة تغريه يصري بعد ذ  Àٔاو ٔاي مادة تغريه يصري بعد ذ  Àٔاو ٔاي مادة تغريه يصري بعد ذ  Àقبل ا�بغ، فآيت هبذا إالهاب ؤاضع فيه ملحححح ٔاو ٔاي مادة تغريه يصري بعد ذ ûقبل ا�بغ، فآيت هبذا إالهاب ؤاضع فيه ملاجل ûقبل ا�بغ، فآيت هبذا إالهاب ؤاضع فيه ملاجل ûقبل ا�بغ، فآيت هبذا إالهاب ؤاضع فيه ملاجل ûاجل
        . . . . جûا بعد ا�بغ مباح �سـتعاملجûا بعد ا�بغ مباح �سـتعاملجûا بعد ا�بغ مباح �سـتعاملجûا بعد ا�بغ مباح �سـتعامل

يعين فيه حيوا�ت ال حتلها الزاكة ٔاي حيوان ال يعين فيه حيوا�ت ال حتلها الزاكة ٔاي حيوان ال يعين فيه حيوا�ت ال حتلها الزاكة ٔاي حيوان ال يعين فيه حيوا�ت ال حتلها الزاكة ٔاي حيوان ال     ))))ؤاما ما ال حتë اwاكة فٕانه ال يطهرؤاما ما ال حتë اwاكة فٕانه ال يطهرؤاما ما ال حتë اwاكة فٕانه ال يطهرؤاما ما ال حتë اwاكة فٕانه ال يطهر((((
 قبل اw قبل اw قبل اw قبل اwحبحبحبحب ٔاو قبل املوت ويصري  ٔاو قبل املوت ويصري  ٔاو قبل املوت ويصري  ٔاو قبل املوت ويصري اااااكن جنساكن جنساكن جنساكن جنس ٔانه  ٔانه  ٔانه  ٔانه  يطهر �w يطهر �w يطهر �w يطهر �wحبحبحبحب معىن ذÀ  معىن ذÀ  معىن ذÀ  معىن ذÀ حتë الزاكة الحتë الزاكة الحتë الزاكة الحتë الزاكة ال

        . . . . جنسا بعد اwجنسا بعد اwجنسا بعد اwجنسا بعد اwحبحبحبحب ٔاو بعد املوت ٔاو بعد املوت ٔاو بعد املوت ٔاو بعد املوت

 يف املـامت هـل جـûه  يف املـامت هـل جـûه  يف املـامت هـل جـûه  يف املـامت هـل جـûه اااا يف احليـاة وجنـس يف احليـاة وجنـس يف احليـاة وجنـس يف احليـاة وجنـسااااجû غري مأكول اللحم اwي اكن جنـسجû غري مأكول اللحم اwي اكن جنـسجû غري مأكول اللحم اwي اكن جنـسجû غري مأكول اللحم اwي اكن جنـس ٔاما  ٔاما  ٔاما  ٔاما 
ٔانه ال جيوز اسـتعامل جـû غـري ٔانه ال جيوز اسـتعامل جـû غـري ٔانه ال جيوز اسـتعامل جـû غـري ٔانه ال جيوز اسـتعامل جـû غـري ::::والراحج والراحج والراحج والراحج     ::::خالخالخالخالفففف بني الفقهاء بني الفقهاء بني الفقهاء بني الفقهاء    ؟؟؟؟يسـتفاد به بعد ا�بغ يسـتفاد به بعد ا�بغ يسـتفاد به بعد ا�بغ يسـتفاد به بعد ا�بغ 
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�اااا سواء اكن ميت سواء اكن ميت سواء اكن ميت سواء اكن ميتمأكول اللحممأكول اللحممأكول اللحممأكول اللحم��� ال جيوز اسـتعامل جûه وال يطهـر جـûه  ال جيوز اسـتعامل جûه وال يطهـر جـûه  ال جيوز اسـتعامل جûه وال يطهـر جـûه  ال جيوز اسـتعامل جûه وال يطهـر جـûه  ٔاو اكن مذك ٔاو اكن مذك ٔاو اكن مذك ٔاو اكن مذك
        . . . . ��بغ عىل الراحج من قول ٔاهل العمل��بغ عىل الراحج من قول ٔاهل العمل��بغ عىل الراحج من قول ٔاهل العمل��بغ عىل الراحج من قول ٔاهل العمل

وعىل هذا وعىل هذا وعىل هذا وعىل هذا جفجفجفجفû الهرة وما دوهنا يف اخللقة ال يطهـر ��بـغ ولـو اكن يف حـال احليـاة û الهرة وما دوهنا يف اخللقة ال يطهـر ��بـغ ولـو اكن يف حـال احليـاة û الهرة وما دوهنا يف اخللقة ال يطهـر ��بـغ ولـو اكن يف حـال احليـاة û الهرة وما دوهنا يف اخللقة ال يطهـر ��بـغ ولـو اكن يف حـال احليـاة ((((
    وسـؤرهوسـؤرهوسـؤرهوسـؤره    ، ولكن يه طاهرة ، ولكن يه طاهرة ، ولكن يه طاهرة ، ولكن يه طاهرة ككككشعرشعرشعرشعرا غري مأكوU اللحم، ومحلها جنسا غري مأكوU اللحم، ومحلها جنسا غري مأكوU اللحم، ومحلها جنسا غري مأكوU اللحم، ومحلها جنسملاذا ٔالهنملاذا ٔالهنملاذا ٔالهنملاذا ٔالهن) ) ) ) طاهراً طاهراً طاهراً طاهراً 
        .... ٔالهنا الطوافني عليمك والطوافات ٔالهنا الطوافني عليمك والطوافات ٔالهنا الطوافني عليمك والطوافات ٔالهنا الطوافني عليمك والطوافات،،،، شابه ذÀ شابه ذÀ شابه ذÀ شابه ذÀوماوماوماوما

ٔاي اكن محلـه ٔاي اكن محلـه ٔاي اكن محلـه ٔاي اكن محلـه ) ) ) ) وجû ما حيرم ٔالكه ولو اكن طـاهرًا يف احليـاة فٕانـه ال يطهـر ���وجû ما حيرم ٔالكه ولو اكن طـاهرًا يف احليـاة فٕانـه ال يطهـر ���وجû ما حيرم ٔالكه ولو اكن طـاهرًا يف احليـاة فٕانـه ال يطهـر ���وجû ما حيرم ٔالكه ولو اكن طـاهرًا يف احليـاة فٕانـه ال يطهـر ���غغغغ((((
        . . . . حمرم عليك ولكن طاهر يف احلياة ال حيل دبغه ٔاو ال يطهر ���حمرم عليك ولكن طاهر يف احلياة ال حيل دبغه ٔاو ال يطهر ���حمرم عليك ولكن طاهر يف احلياة ال حيل دبغه ٔاو ال يطهر ���حمرم عليك ولكن طاهر يف احلياة ال حيل دبغه ٔاو ال يطهر ���غغغغ

    ٔان لك حيوان مات، وهو من مأكول اللحم، فٕانv جûه يطهـر ���ٔان لك حيوان مات، وهو من مأكول اللحم، فٕانv جûه يطهـر ���ٔان لك حيوان مات، وهو من مأكول اللحم، فٕانv جûه يطهـر ���ٔان لك حيوان مات، وهو من مأكول اللحم، فٕانv جûه يطهـر ���غغغغ،،،،: : : : واخلالصةواخلالصةواخلالصةواخلالصة((((
        ....    ))))ولك حيوان مات، وليس من مأكول اللحم، فٕان جûه ال يطهر ���ولك حيوان مات، وليس من مأكول اللحم، فٕان جûه ال يطهر ���ولك حيوان مات، وليس من مأكول اللحم، فٕان جûه ال يطهر ���ولك حيوان مات، وليس من مأكول اللحم، فٕان جûه ال يطهر ���غغغغ

        ::::فوائد من كالم الشيخ  حفظه اهللافوائد من كالم الشيخ  حفظه اهللافوائد من كالم الشيخ  حفظه اهللافوائد من كالم الشيخ  حفظه اهللا

        
Àر� وقتلهم ورده عىل ذÓالكفار من د Àر� وقتلهم ورده عىل ذÓالكفار من د Àر� وقتلهم ورده عىل ذÓالكفار من د Àر� وقتلهم ورده عىل ذÓغضب البعغضب البعغضب البعغضب البعضضضض وٕارادته ٕاخرا وٕارادته ٕاخرا وٕارادته ٕاخرا وٕارادته ٕاخراجججج الكفار من د....        

كثري من الناس يغضب، يريد ٔان نقول لكفار اخرجوا واقتلومه، ال طبعا، إالسـالم كثري من الناس يغضب، يريد ٔان نقول لكفار اخرجوا واقتلومه، ال طبعا، إالسـالم كثري من الناس يغضب، يريد ٔان نقول لكفار اخرجوا واقتلومه، ال طبعا، إالسـالم كثري من الناس يغضب، يريد ٔان نقول لكفار اخرجوا واقتلومه، ال طبعا، إالسـالم 
د ٔان تفهم ٔان لك مـرح¸ لهـا ٔاحاكèـا اخلاصـة هبـا، وهـذا د ٔان تفهم ٔان لك مـرح¸ لهـا ٔاحاكèـا اخلاصـة هبـا، وهـذا د ٔان تفهم ٔان لك مـرح¸ لهـا ٔاحاكèـا اخلاصـة هبـا، وهـذا د ٔان تفهم ٔان لك مـرح¸ لهـا ٔاحاكèـا اخلاصـة هبـا، وهـذا مل يقل هذا قط، ٔالن البمل يقل هذا قط، ٔالن البمل يقل هذا قط، ٔالن البمل يقل هذا قط، ٔالن الب

        ....الÌم ليس تعطيال ٔالحاكم هللا تبارك وتعاىل وٕامنا هو من السـياسة الرشعيةالÌم ليس تعطيال ٔالحاكم هللا تبارك وتعاىل وٕامنا هو من السـياسة الرشعيةالÌم ليس تعطيال ٔالحاكم هللا تبارك وتعاىل وٕامنا هو من السـياسة الرشعيةالÌم ليس تعطيال ٔالحاكم هللا تبارك وتعاىل وٕامنا هو من السـياسة الرشعية

        .... وا�ليل عىل ذÀ وا�ليل عىل ذÀ وا�ليل عىل ذÀ وا�ليل عىل ذÀغري بتغري أالشخاغري بتغري أالشخاغري بتغري أالشخاغري بتغري أالشخاصصصص وأالحوال وأالحوال وأالحوال وأالحوالتتتتت ت ت ت ميكن ٔان ميكن ٔان ميكن ٔان ميكن ٔان الفتوالفتوالفتوالفتوىىىى    ٔان ٔان ٔان ٔان 

: : : : الالالال ملا دخل عليه رجل فقال + Ó ا ملا دخل عليه رجل فقال + Ó ا ملا دخل عليه رجل فقال + Ó ا ملا دخل عليه رجل فقال + Ó اببببن عباس ٔالقاتل املؤمن توبة؟ قن عباس ٔالقاتل املؤمن توبة؟ قن عباس ٔالقاتل املؤمن توبة؟ قن عباس ٔالقاتل املؤمن توبة؟ ق����ااااببببن عباس ن عباس ن عباس ن عباس 
َك ِبِه ال، طيب هذا ال، طيب هذا ال، طيب هذا ال، طيب هذا خمخمخمخمالف لنص القرآن ٔاو غري الف لنص القرآن ٔاو غري الف لنص القرآن ٔاو غري الف لنص القرآن ٔاو غري خمخمخمخمالف، الف، الف، الف، ﴿﴿﴿﴿ َ َال يَْغِفُر اnن يُْرشَ vا� vَك ِبِه ن َ َال يَْغِفُر اnن يُْرشَ vا� vَك ِبِه ن َ َال يَْغِفُر اnن يُْرشَ vا� vَك ِبِه ن َ َال يَْغِفُر اnن يُْرشَ vا� vن �� ��
 ا ا ا ا
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، ٕاذن معىن ذÀ ٔان لقاتـل املـؤمن ، ٕاذن معىن ذÀ ٔان لقاتـل املـؤمن ، ٕاذن معىن ذÀ ٔان لقاتـل املـؤمن ، ٕاذن معىن ذÀ ٔان لقاتـل املـؤمن ]]]]٤٨٤٨٤٨٤٨: : : : النساءالنساءالنساءالنساء[[[[﴾﴾﴾﴾    َويَْغِفُر َما ُدوَن َذÀَِ ِلَمن يََشاءُ َويَْغِفُر َما ُدوَن َذÀَِ ِلَمن يََشاءُ َويَْغِفُر َما ُدوَن َذÀَِ ِلَمن يََشاءُ َويَْغِفُر َما ُدوَن َذÀَِ ِلَمن يََشاءُ 
توبة، ودخل آخر ٕاما يف نفس اðلس ٔاو يف توبة، ودخل آخر ٕاما يف نفس اðلس ٔاو يف توبة، ودخل آخر ٕاما يف نفس اðلس ٔاو يف توبة، ودخل آخر ٕاما يف نفس اðلس ٔاو يف جمجمجمجملس آخر ونفس اجللـوس اكنـوا مه، لس آخر ونفس اجللـوس اكنـوا مه، لس آخر ونفس اجللـوس اكنـوا مه، لس آخر ونفس اجللـوس اكنـوا مه، 

Ó فقالÓ فقالÓ فقالÓ نعم وما حيجب عنه �ب التوبة، هـل نعم وما حيجب عنه �ب التوبة، هـل نعم وما حيجب عنه �ب التوبة، هـل نعم وما حيجب عنه �ب التوبة، هـل : : : :  ا ا ا اببببن عباس ٔالقاتل املؤمن توبة؟ قالن عباس ٔالقاتل املؤمن توبة؟ قالن عباس ٔالقاتل املؤمن توبة؟ قالن عباس ٔالقاتل املؤمن توبة؟ قالفقال

؟ ال الـرٔاي واحـد ٔاو ؟ ال الـرٔاي واحـد ٔاو ؟ ال الـرٔاي واحـد ٔاو ؟ ال الـرٔاي واحـد ٔاو ����هذه سفسطة من اهذه سفسطة من اهذه سفسطة من اهذه سفسطة من اببببن عباس؟ هل هـو رجـع عـن رٔايـه ن عباس؟ هل هـو رجـع عـن رٔايـه ن عباس؟ هل هـو رجـع عـن رٔايـه ن عباس؟ هل هـو رجـع عـن رٔايـه 
احلمك واحد Pبت والفتواحلمك واحد Pبت والفتواحلمك واحد Pبت والفتواحلمك واحد Pبت والفتوىىىى يه اليت تغـريت بتغـري أالشـخا يه اليت تغـريت بتغـري أالشـخا يه اليت تغـريت بتغـري أالشـخا يه اليت تغـريت بتغـري أالشـخاصصصص هنـا وأالحـوال، فلـام  هنـا وأالحـوال، فلـام  هنـا وأالحـوال، فلـام  هنـا وأالحـوال، فلـام 

، اwي قـال ٔالقاتـل ، اwي قـال ٔالقاتـل ، اwي قـال ٔالقاتـل ، اwي قـال ٔالقاتـل رٔايت يف عينيـه الـرشرٔايت يف عينيـه الـرشرٔايت يف عينيـه الـرشرٔايت يف عينيـه الـرش: : : : سـسـسـسـئئئئل ملاذا قلت لهذا نعم ولهذا ال، قالل ملاذا قلت لهذا نعم ولهذا ال، قالل ملاذا قلت لهذا نعم ولهذا ال، قالل ملاذا قلت لهذا نعم ولهذا ال، قال
        . . . . الالالال: : : : املؤمن توبة؟ قال +املؤمن توبة؟ قال +املؤمن توبة؟ قال +املؤمن توبة؟ قال +

ٔاي لو قلت + فيه توبة لقاتل املـؤمن واكن يف عينيـه الـرش واكن متحفـز ٔان يقتـل ٔاي لو قلت + فيه توبة لقاتل املـؤمن واكن يف عينيـه الـرش واكن متحفـز ٔان يقتـل ٔاي لو قلت + فيه توبة لقاتل املـؤمن واكن يف عينيـه الـرش واكن متحفـز ٔان يقتـل ٔاي لو قلت + فيه توبة لقاتل املـؤمن واكن يف عينيـه الـرش واكن متحفـز ٔان يقتـل 
مؤمنا، ملا يغلق عنه الباب ٔاوىل ٔاو ٔان يمؤمنا، ملا يغلق عنه الباب ٔاوىل ٔاو ٔان يمؤمنا، ملا يغلق عنه الباب ٔاوىل ٔاو ٔان يمؤمنا، ملا يغلق عنه الباب ٔاوىل ٔاو ٔان يرترترترتكه يقتل النفس املعصومة؟ يغلـق البـاب كه يقتل النفس املعصومة؟ يغلـق البـاب كه يقتل النفس املعصومة؟ يغلـق البـاب كه يقتل النفس املعصومة؟ يغلـق البـاب 

فقـه فقـه فقـه فقـه  وهـذا  وهـذا  وهـذا  وهـذا ����عليه حعليه حعليه حعليه حىتىتىتىت ال يسفك دما حراما، فهنا ا ال يسفك دما حراما، فهنا ا ال يسفك دما حراما، فهنا ا ال يسفك دما حراما، فهنا امسمسمسمسها فقـه، فقـه اها فقـه، فقـه اها فقـه، فقـه اها فقـه، فقـه اببببـن عبـاس ـن عبـاس ـن عبـاس ـن عبـاس 
        . . . . واسع جًداواسع جًداواسع جًداواسع جًدا

        .... يف الشوارع يف الشوارع يف الشوارع يف الشوارع يرشبون امخلور يرشبون امخلور يرشبون امخلور يرشبون امخلور ملا اكنوا ملا اكنوا ملا اكنوا ملا اكنوا التتار التتار التتار التتارمعمعمعمع شـي شـي شـي شـيخخخخ إالسالم ا إالسالم ا إالسالم ا إالسالم اببببن تن تن تن تميميميميية ية ية ية ما يدل عىل فقهما يدل عىل فقهما يدل عىل فقهما يدل عىل فقه

شـيشـيشـيشـيخخخخ إالسالم ا إالسالم ا إالسالم ا إالسالم اببببن تن تن تن تميميميميية ملا اكن التتار يرشبون امخلور يف الـشوارع، تالميـذة شــيية ملا اكن التتار يرشبون امخلور يف الـشوارع، تالميـذة شــيية ملا اكن التتار يرشبون امخلور يف الـشوارع، تالميـذة شــيية ملا اكن التتار يرشبون امخلور يف الـشوارع، تالميـذة شــيخخخخ    
إالسالم إالسالم إالسالم إالسالم مهمهمهمهوا به ٔارادوا ٔان يقتلومه ومه ساكروا به ٔارادوا ٔان يقتلومه ومه ساكروا به ٔارادوا ٔان يقتلومه ومه ساكروا به ٔارادوا ٔان يقتلومه ومه ساكرىىىى ولو قتلومه االٓن يسهل علهيم القتل،  ولو قتلومه االٓن يسهل علهيم القتل،  ولو قتلومه االٓن يسهل علهيم القتل،  ولو قتلومه االٓن يسهل علهيم القتل، 

ــن تــن تــن تــن تميميميمييــةيــةيــةيــة    مهمهمهمهــوا ــوا ــوا ــوا فلــامفلــامفلــامفلــام كفــا� هللا رشمه كفــا� هللا رشمه كفــا� هللا رشمه كفــا� هللا رشمه : : : : ،فقالوا ملــا؟ قــال،فقالوا ملــا؟ قــال،فقالوا ملــا؟ قــال،فقالوا ملــا؟ قــالهبــم هنــامه شـــيهبــم هنــامه شـــيهبــم هنــامه شـــيهبــم هنــامه شـــيخخخخ إالســالم ا إالســالم ا إالســالم ا إالســالم ابببب
ببببسكرمه، سكرمه، سكرمه، سكرمه، ببببرشهبم للرشهبم للرشهبم للرشهبم للخخخخمر، فلو قتلنامه ٔاللبنا علينا التتار، لـو قتلنـا هـؤالء ســندخل مر، فلو قتلنامه ٔاللبنا علينا التتار، لـو قتلنـا هـؤالء ســندخل مر، فلو قتلنامه ٔاللبنا علينا التتار، لـو قتلنـا هـؤالء ســندخل مر، فلو قتلنامه ٔاللبنا علينا التتار، لـو قتلنـا هـؤالء ســندخل 
يف حرب، دخلنا يف حرب تبقى حرب دموية، ال فهو هنا حيجب ٔاو مينع تالمذتـه يف حرب، دخلنا يف حرب تبقى حرب دموية، ال فهو هنا حيجب ٔاو مينع تالمذتـه يف حرب، دخلنا يف حرب تبقى حرب دموية، ال فهو هنا حيجب ٔاو مينع تالمذتـه يف حرب، دخلنا يف حرب تبقى حرب دموية، ال فهو هنا حيجب ٔاو مينع تالمذتـه 

 و�لـر و�لـر و�لـر و�لـرمغمغمغمغ مـن  مـن  مـن  مـن لهم ٔالن هؤالء حماربنيلهم ٔالن هؤالء حماربنيلهم ٔالن هؤالء حماربنيلهم ٔالن هؤالء حماربنيااااحجحجحجحجة من قت ة من قت ة من قت ة من قت ن فيه مصلحة ر ن فيه مصلحة ر ن فيه مصلحة ر ن فيه مصلحة ر أ أ أ أ من قتل هؤالء مع من قتل هؤالء مع من قتل هؤالء مع من قتل هؤالء مع 
 املـسلمني مل تكـن  املـسلمني مل تكـن  املـسلمني مل تكـن  املـسلمني مل تكـن شـوكةشـوكةشـوكةشـوكةذÀ من فقهه الواسع قال لو قتلذÀ من فقهه الواسع قال لو قتلذÀ من فقهه الواسع قال لو قتلذÀ من فقهه الواسع قال لو قتلمتمتمتمتومه ٔاللبومه ٔاللبومه ٔاللبومه ٔاللبمتمتمتمت علينا التتار و  علينا التتار و  علينا التتار و  علينا التتار و 

شوكة قوية ٔاو شديدة فهنامه شـيشوكة قوية ٔاو شديدة فهنامه شـيشوكة قوية ٔاو شديدة فهنامه شـيشوكة قوية ٔاو شديدة فهنامه شـيخخخخ إالسالم عن قتلهم يف هذه احلاU وهذا فقه عال  إالسالم عن قتلهم يف هذه احلاU وهذا فقه عال  إالسالم عن قتلهم يف هذه احلاU وهذا فقه عال  إالسالم عن قتلهم يف هذه احلاU وهذا فقه عال 
        ....جًداجًداجًداجًدا
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        .... �ب املصا �ب املصا �ب املصا �ب املصاحلحلحلحل واملفاسد واملفاسد واملفاسد واملفاسدٔاأٔأامهمهمهمهية معرفةية معرفةية معرفةية معرفة

 املصا املصا املصا املصاحلحلحلحل واملفاسد، مـن و�ـة نظـري ٔان هـذا  واملفاسد، مـن و�ـة نظـري ٔان هـذا  واملفاسد، مـن و�ـة نظـري ٔان هـذا  واملفاسد، مـن و�ـة نظـري ٔان هـذا جتد ٔان هناك �� واسعا يسمى �بجتد ٔان هناك �� واسعا يسمى �بجتد ٔان هناك �� واسعا يسمى �بجتد ٔان هناك �� واسعا يسمى �ب
ــتلكلكلكلكم يف �ب املــصام يف �ب املــصام يف �ب املــصام يف �ب املــصاحلحلحلحل     ــيس لك ٔاحــد حيــسن ٔان ي ــاملون ل ــتالبــاب ال حيــسـنه ٕاال الع ــيس لك ٔاحــد حيــسن ٔان ي ــاملون ل ــتالبــاب ال حيــسـنه ٕاال الع ــيس لك ٔاحــد حيــسن ٔان ي ــاملون ل ــتالبــاب ال حيــسـنه ٕاال الع ــيس لك ٔاحــد حيــسن ٔان ي ــاملون ل البــاب ال حيــسـنه ٕاال الع

        ....واملفاسدواملفاسدواملفاسدواملفاسد

        """" درء املفسدة مقدم عىل جلب املصلحة درء املفسدة مقدم عىل جلب املصلحة درء املفسدة مقدم عىل جلب املصلحة درء املفسدة مقدم عىل جلب املصلحة""""ا�ين لكه قاا�ين لكه قاا�ين لكه قاا�ين لكه قامئمئمئمئ عىل هذه القاعدة ٔان عىل هذه القاعدة ٔان عىل هذه القاعدة ٔان عىل هذه القاعدة ٔان

 عـىل  عـىل  عـىل  عـىل ٔان ا�ين لكه قـأان ا�ين لكه قـأان ا�ين لكه قـأان ا�ين لكه قـامئمئمئمئ: : : :  اكن يقول اكن يقول اكن يقول اكن يقول----ررررمحمحمحمحه هللاه هللاه هللاه هللا----شـيشـيشـيشـيخخخخ إالسالم العز  إالسالم العز  إالسالم العز  إالسالم العز ببببن عبد السالم ن عبد السالم ن عبد السالم ن عبد السالم 
 لو ٔان هنـاك مـصلحة  لو ٔان هنـاك مـصلحة  لو ٔان هنـاك مـصلحة  لو ٔان هنـاك مـصلحة ،،،،""""درء املفسدة مقدم عىل جلب املصلحةدرء املفسدة مقدم عىل جلب املصلحةدرء املفسدة مقدم عىل جلب املصلحةدرء املفسدة مقدم عىل جلب املصلحة    : : : : """"هذه القاعدة ٔانهذه القاعدة ٔانهذه القاعدة ٔانهذه القاعدة ٔان

 ٔالن  ٔالن  ٔالن  ٔالن جحجحجحجحـم ـم ـم ـم ، فالـسكوت ٔاوىل، فالـسكوت ٔاوىل، فالـسكوت ٔاوىل، فالـسكوت ٔاوىللكهنا غري رالكهنا غري رالكهنا غري رالكهنا غري راحجحجحجحجة وفيه مفـسدة ســتقع مـن وراء ة وفيه مفـسدة ســتقع مـن وراء ة وفيه مفـسدة ســتقع مـن وراء ة وفيه مفـسدة ســتقع مـن وراء 3يم3يم3يم3يم    
ن املمكــن ٔان ٔاحقــن دمــاء املــسلمني ن املمكــن ٔان ٔاحقــن دمــاء املــسلمني ن املمكــن ٔان ٔاحقــن دمــاء املــسلمني ن املمكــن ٔان ٔاحقــن دمــاء املــسلمني ببببــسبب ــسبب ــسبب ــسبب ،،،،مفمفمفمففــسدة ٔاعظــم مــن فــسدة ٔاعظــم مــن فــسدة ٔاعظــم مــن فــسدة ٔاعظــم مــن جحجحجحجحــم املــصلحةــم املــصلحةــم املــصلحةــم املــصلحةامل امل امل امل 

سلمني سلمني سلمني سلمني بلكبلكبلكبلكمة، لكمة واحدة، مة، لكمة واحدة، مة، لكمة واحدة، مة، لكمة واحدة، سكويت، ومن املمكن ٔان ٔاكون سببا يف سفك دماء امل سكويت، ومن املمكن ٔان ٔاكون سببا يف سفك دماء امل سكويت، ومن املمكن ٔان ٔاكون سببا يف سفك دماء امل سكويت، ومن املمكن ٔان ٔاكون سببا يف سفك دماء امل 

    ����ٔاقولهـا مينــة أالمــة تغــرق يف ٔاقولهـا مينــة أالمــة تغــرق يف ٔاقولهـا مينــة أالمــة تغــرق يف ٔاقولهـا مينــة أالمــة تغــرق يف حبحبحبحبــور مــن ا�م وٕان ســكت يف املقابــل كفــى هللا ــور مــن ا�م وٕان ســكت يف املقابــل كفــى هللا ــور مــن ا�م وٕان ســكت يف املقابــل كفــى هللا ــور مــن ا�م وٕان ســكت يف املقابــل كفــى هللا 
        ....املؤمنني القتالاملؤمنني القتالاملؤمنني القتالاملؤمنني القتال

         . . . .�ب املصا�ب املصا�ب املصا�ب املصاحلحلحلحل واملفاسد واملفاسد واملفاسد واملفاسد، للنا، للنا، للنا، للناظظظظر يف ر يف ر يف ر يف  بأحاكم الرشيعة بأحاكم الرشيعة بأحاكم الرشيعة بأحاكم الرشيعةٔاأٔأامهمهمهمهية العملية العملية العملية العمل

ي ينظـر يف �ب املـصاي ينظـر يف �ب املـصاي ينظـر يف �ب املـصاي ينظـر يف �ب املـصاحلحلحلحل واملفاسـد ٔان يكـون عاملـا بـأحاكم الـرشيعة ؤان  واملفاسـد ٔان يكـون عاملـا بـأحاكم الـرشيعة ؤان  واملفاسـد ٔان يكـون عاملـا بـأحاكم الـرشيعة ؤان  واملفاسـد ٔان يكـون عاملـا بـأحاكم الـرشيعة ؤان لـلـلـلـ7777البد البد البد البد 
 مبا يدور من حو+، القضية ليست قضية تشفي كام  مبا يدور من حو+، القضية ليست قضية تشفي كام  مبا يدور من حو+، القضية ليست قضية تشفي كام  مبا يدور من حو+، القضية ليست قضية تشفي كام ةةةةري ري ري ري عنده برص وبصعنده برص وبصعنده برص وبصعنده برص وبصيكون فاهام و يكون فاهام و يكون فاهام و يكون فاهام و 

قلت، القضية قضية فهم وعمل واwي يرزق الفهم ومثلام قلت يف ٔاول حماقلت، القضية قضية فهم وعمل واwي يرزق الفهم ومثلام قلت يف ٔاول حماقلت، القضية قضية فهم وعمل واwي يرزق الفهم ومثلام قلت يف ٔاول حماقلت، القضية قضية فهم وعمل واwي يرزق الفهم ومثلام قلت يف ٔاول حمارضرضرضرضة، الفقه ة، الفقه ة، الفقه ة، الفقه 
        . . . . معناه الفهم، الفهم من ٔاعظم النعم اليت ينعم هللا تبارك وتعاىل علهيا بكمعناه الفهم، الفهم من ٔاعظم النعم اليت ينعم هللا تبارك وتعاىل علهيا بكمعناه الفهم، الفهم من ٔاعظم النعم اليت ينعم هللا تبارك وتعاىل علهيا بكمعناه الفهم، الفهم من ٔاعظم النعم اليت ينعم هللا تبارك وتعاىل علهيا بك

        ::::����فقه عفقه عفقه عفقه ع9999ن ن ن ن ما يدل  عىل ما يدل  عىل ما يدل  عىل ما يدل  عىل 

ىل يـد هـؤالء الغـدرة، عـىل يـد عبـد هللا ىل يـد هـؤالء الغـدرة، عـىل يـد عبـد هللا ىل يـد هـؤالء الغـدرة، عـىل يـد عبـد هللا ىل يـد هـؤالء الغـدرة، عـىل يـد عبـد هللا ببببـن ســبأ ـن ســبأ ـن ســبأ ـن ســبأ  ٔانـه ســيقتل عـ ٔانـه ســيقتل عـ ٔانـه ســيقتل عـ ٔانـه ســيقتل عـ::::����عمل ععمل ععمل ععمل ع9999ن ن ن ن 

 ليقفوا سدا منيعـا ٔامـام  ليقفوا سدا منيعـا ٔامـام  ليقفوا سدا منيعـا ٔامـام  ليقفوا سدا منيعـا ٔامـام ����الهيودي ومن الهيودي ومن الهيودي ومن الهيودي ومن ::::بعه وشـيعه ومع ذÀ ملا دخل الصحابة بعه وشـيعه ومع ذÀ ملا دخل الصحابة بعه وشـيعه ومع ذÀ ملا دخل الصحابة بعه وشـيعه ومع ذÀ ملا دخل الصحابة 
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 ودخل هؤالء وتقابل  ودخل هؤالء وتقابل  ودخل هؤالء وتقابل  ودخل هؤالء وتقابل ���� ٔالنه لو ترك الصحابة  ٔالنه لو ترك الصحابة  ٔالنه لو ترك الصحابة  ٔالنه لو ترك الصحابة ،،،،هؤالء القت¸ منعهم ففضل ٔان يقتلهؤالء القت¸ منعهم ففضل ٔان يقتلهؤالء القت¸ منعهم ففضل ٔان يقتلهؤالء القت¸ منعهم ففضل ٔان يقتل
ــره تــسال ا�مــاء عــىل ٔارض ــره تــسال ا�مــاء عــىل ٔارض ــره تــسال ا�مــاء عــىل ٔارض ــره تــسال ا�مــاء عــىل ٔارض  اااامجلمجلمجلمجلعــان ســـيحدعــان ســـيحدعــان ســـيحدعــان ســـيحدثثثث بيــهنام صــدام شــديد جــًدا عــىل ٕا بيــهنام صــدام شــديد جــًدا عــىل ٕا بيــهنام صــدام شــديد جــًدا عــىل ٕا بيــهنام صــدام شــديد جــًدا عــىل ٕاثثثث

        . . . . سلمني، ففضل ٔان يقتل مبفرده حقنا �ماء أالمةسلمني، ففضل ٔان يقتل مبفرده حقنا �ماء أالمةسلمني، ففضل ٔان يقتل مبفرده حقنا �ماء أالمةسلمني، ففضل ٔان يقتل مبفرده حقنا �ماء أالمةامل امل امل امل 

        ....عنه ملا تنازل عن اخلالفة ملعاويةعنه ملا تنازل عن اخلالفة ملعاويةعنه ملا تنازل عن اخلالفة ملعاويةعنه ملا تنازل عن اخلالفة ملعاويةريض هللا ريض هللا ريض هللا ريض هللا ---- احلسن  احلسن  احلسن  احلسن ببببن عيل ن عيل ن عيل ن عيل فقهفقهفقهفقه

 عـن  عـن  عـن  عـن  ملا ســ ملا ســ ملا ســ ملا ســئئئئل ل ل ل ���� عن اخلالفة ملعاوية  عن اخلالفة ملعاوية  عن اخلالفة ملعاوية  عن اخلالفة ملعاوية ،،،،ريض هللا عنهريض هللا عنهريض هللا عنهريض هللا عنه----احلسن احلسن احلسن احلسن ببببن عيل ن عيل ن عيل ن عيل     ملا تنازلملا تنازلملا تنازلملا تنازل

،Àذ،Àذ،Àذ،Àح ح ح حىتىتىتىت ال يسفك دم امر ال يسفك دم امر ال يسفك دم امر ال يسفك دم امرئئئئ مسمل عىل ٔارض إالسالم مسمل عىل ٔارض إالسالم مسمل عىل ٔارض إالسالم مسمل عىل ٔارض إالسالم ( ( ( (����فاكن رده فاكن رده فاكن رده فاكن رده ذ (((( . . . .        

        .... وسـ وسـ وسـ وسـئئئئل عن ذÀل عن ذÀل عن ذÀل عن ذÀ جنازة جنازة جنازة جنازة عليه عليه عليه عليهمرتمرتمرتمرت ملا  ملا  ملا  ملا ���� النيب  النيب  النيب  النيب موقفموقفموقفموقف

 قالوا Ó رسول هللا ٔانه هيودي؟ فأجابه النيب  قالوا Ó رسول هللا ٔانه هيودي؟ فأجابه النيب  قالوا Ó رسول هللا ٔانه هيودي؟ فأجابه النيب  قالوا Ó رسول هللا ٔانه هيودي؟ فأجابه النيب ���� ملا مرت جنازة فقام واقفا  ملا مرت جنازة فقام واقفا  ملا مرت جنازة فقام واقفا  ملا مرت جنازة فقام واقفا ����النيب النيب النيب النيب 

 قـام تعظ قـام تعظ قـام تعظ قـام تعظميميميميًـا للمـوت ولـيس للهيـودي ًـا للمـوت ولـيس للهيـودي ًـا للمـوت ولـيس للهيـودي ًـا للمـوت ولـيس للهيـودي ���� ٕانه املوت، ٕاذن النيب  ٕانه املوت، ٕاذن النيب  ٕانه املوت، ٕاذن النيب  ٕانه املوت، ٕاذن النيب     جبجبجبجبواب حكواب حكواب حكواب حكميميميمي،،،،::::����

        .... بأيب هو ؤا بأيب هو ؤا بأيب هو ؤا بأيب هو ؤايميميميم����

اتـه مـرت اتـه مـرت اتـه مـرت اتـه مـرت ، مث يف آخر حي، مث يف آخر حي، مث يف آخر حي، مث يف آخر حي    ٔاول ٔامرٔاول ٔامرٔاول ٔامرٔاول ٔامر     يقوم للجنائز ٕاذا مرت عليه يقوم للجنائز ٕاذا مرت عليه يقوم للجنائز ٕاذا مرت عليه يقوم للجنائز ٕاذا مرت عليه����اكن النيب اكن النيب اكن النيب اكن النيب نعم  نعم  نعم  نعم  

        .... فنس فنس فنس فنسخخخخ احلمك احلمك احلمك احلمك����عليه جنازة فمل يقم عليه جنازة فمل يقم عليه جنازة فمل يقم عليه جنازة فمل يقم 

        ....ٔاأٔأامهمهمهمهية إالخالية إالخالية إالخالية إالخالصصصص يف حياة العلامء يف حياة العلامء يف حياة العلامء يف حياة العلامء

Àإالمام ماÀإالمام ماÀإالمام ماÀال جييب ٕاال يف ســتة ٔاو ســبعة مـسائل ::::إالمام ما Uٔال جييب ٕاال يف ســتة ٔاو ســبعة مـسائل  اكن يعرض عليه مائة مسا Uٔال جييب ٕاال يف ســتة ٔاو ســبعة مـسائل  اكن يعرض عليه مائة مسا Uٔال جييب ٕاال يف ســتة ٔاو ســبعة مـسائل  اكن يعرض عليه مائة مسا Uٔاكن يعرض عليه مائة مسا 
        ....والباوالباوالباوالبايقيقيقيق يقول ال ٔادري ال ٔادري يقول ال ٔادري ال ٔادري يقول ال ٔادري ال ٔادري يقول ال ٔادري ال ٔادري

 لكهـم  لكهـم  لكهـم  لكهـم خيخيخيخيـاـاـاـافففف عـىل  عـىل  عـىل  عـىل ���� يقول ٔادركت ثالثني مـن حصابـة رسـول هللا  يقول ٔادركت ثالثني مـن حصابـة رسـول هللا  يقول ٔادركت ثالثني مـن حصابـة رسـول هللا  يقول ٔادركت ثالثني مـن حصابـة رسـول هللا ::::ااااببببن ٔايب مليكةن ٔايب مليكةن ٔايب مليكةن ٔايب مليكة
ن يدخل ا�اخل فيسأل ٔاحدمه سؤ� فيدور عىل الثالثني حن يدخل ا�اخل فيسأل ٔاحدمه سؤ� فيدور عىل الثالثني حن يدخل ا�اخل فيسأل ٔاحدمه سؤ� فيدور عىل الثالثني حن يدخل ا�اخل فيسأل ٔاحدمه سؤ� فيدور عىل الثالثني حىتىتىتىت    نفسه النفاق، فاكنفسه النفاق، فاكنفسه النفاق، فاكنفسه النفاق، فاك

        ....يعود ٕاىل أالول وما جيريعود ٕاىل أالول وما جيريعود ٕاىل أالول وما جيريعود ٕاىل أالول وما جيرؤؤؤؤ ٔاحدمه ٔان يفيت هذا السائل ٔاحدمه ٔان يفيت هذا السائل ٔاحدمه ٔان يفيت هذا السائل ٔاحدمه ٔان يفيت هذا السائل

            ....ٔاأٔأامهمهمهمهية مراعاة النظر للنفس بعني الصغار èام كربتية مراعاة النظر للنفس بعني الصغار èام كربتية مراعاة النظر للنفس بعني الصغار èام كربتية مراعاة النظر للنفس بعني الصغار èام كربت
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القضية يف منهتـى اخلطورة،والبد تنظر لنفسك بعني الصغار، ٔانت èام كربت كنت القضية يف منهتـى اخلطورة،والبد تنظر لنفسك بعني الصغار، ٔانت èام كربت كنت القضية يف منهتـى اخلطورة،والبد تنظر لنفسك بعني الصغار، ٔانت èام كربت كنت القضية يف منهتـى اخلطورة،والبد تنظر لنفسك بعني الصغار، ٔانت èام كربت كنت 
وِتيـوِتيـوِتيـوِتيـصغريا يف العمل صغريا يف العمل صغريا يف العمل صغريا يف العمل ﴿﴿﴿﴿ �� الv قَِلـيالً الv قَِلـيالً الv قَِلـيالً الv قَِلـيالً  َوَمـا ا َوَمـا ا َوَمـا ا َوَمـا ا��

�� ��
ـَن الِعـْملِ ا ـَن الِعـْملِ اُ ّمِ ـَن الِعـْملِ اُ ّمِ ـَن الِعـْملِ اُ ّمِ ، وهللا تبـارك ، وهللا تبـارك ، وهللا تبـارك ، وهللا تبـارك ]]]]٨٥٨٥٨٥٨٥: : : : إالإالإالإالرسرسرسرساءاءاءاء[[[[    ﴾﴾﴾﴾    متمتمتُمت ّمِ

ّبِ ِزْدِين ِعلْـامً ﴿﴿﴿﴿: : : :  طلبا ٔان يزيد منه ٕاال يف العمل طلبا ٔان يزيد منه ٕاال يف العمل طلبا ٔان يزيد منه ٕاال يف العمل طلبا ٔان يزيد منه ٕاال يف العمل����وتعاىل ما طلب من نبيه وتعاىل ما طلب من نبيه وتعاىل ما طلب من نبيه وتعاىل ما طلب من نبيه  vّبِ ِزْدِين ِعلْـامً  َوقُل ر vّبِ ِزْدِين ِعلْـامً  َوقُل ر vّبِ ِزْدِين ِعلْـامً  َوقُل ر vَوقُل ر     

 فهو ٔالمته من �ب ٔاوىل ولنا حنن من  فهو ٔالمته من �ب ٔاوىل ولنا حنن من  فهو ٔالمته من �ب ٔاوىل ولنا حنن من  فهو ٔالمته من �ب ٔاوىل ولنا حنن من ���� اخلطاب للنيب  اخلطاب للنيب  اخلطاب للنيب  اخلطاب للنيب  اكن اكن اكن اكن، فٕان، فٕان، فٕان، فٕان]]]]١١١١١١١١٤٤٤٤: : : : طهطهطهطه[[[[﴾﴾﴾﴾    
        ....�ب ٔاوىل ؤاوىل�ب ٔاوىل ؤاوىل�ب ٔاوىل ؤاوىل�ب ٔاوىل ؤاوىل

            ....ا بدون عمل رشعيا بدون عمل رشعيا بدون عمل رشعيا بدون عمل رشعيال جيوز التصدر للفتيال جيوز التصدر للفتيال جيوز التصدر للفتيال جيوز التصدر للفتي

        ....فالقضية ال تعرفالقضية ال تعرفالقضية ال تعرفالقضية ال تعرفففف شوايش املساUٔ وتبدٔا تفيت وتتصدر شوايش املساUٔ وتبدٔا تفيت وتتصدر شوايش املساUٔ وتبدٔا تفيت وتتصدر شوايش املساUٔ وتبدٔا تفيت وتتصدر

        ....وا�ليل عىل ذÀوا�ليل عىل ذÀوا�ليل عىل ذÀوا�ليل عىل ذÀ. . . . وهذا ٕاجامع العلامءوهذا ٕاجامع العلامءوهذا ٕاجامع العلامءوهذا ٕاجامع العلامء     ٔاهل كتاب ٔاهل كتاب ٔاهل كتاب ٔاهل كتابممممجواز العيش مع الكفار ٔالهنجواز العيش مع الكفار ٔالهنجواز العيش مع الكفار ٔالهنجواز العيش مع الكفار ٔالهن

 ٔاهل كتاب ٔالهنم نـزل علـهيم  ٔاهل كتاب ٔالهنم نـزل علـهيم  ٔاهل كتاب ٔالهنم نـزل علـهيم  ٔاهل كتاب ٔالهنم نـزل علـهيم ممممهنهنهنهن بل جيوز الٔ  بل جيوز الٔ  بل جيوز الٔ  بل جيوز الٔ  مع الكفار، مع الكفار، مع الكفار، مع الكفار، ٔاعيش ٔاعيش ٔاعيش ٔاعيشٔانٔانٔانٔان ال جيوز  ال جيوز  ال جيوز  ال جيوز ::::ال تقولال تقولال تقولال تقول
امء وٕان حرفـوا لكـن يف اامء وٕان حرفـوا لكـن يف اامء وٕان حرفـوا لكـن يف اامء وٕان حرفـوا لكـن يف امجلمجلمجلمجلـ¸ مه ـ¸ مه ـ¸ مه ـ¸ مه  ٔاهل كتاب وهذا ٕاجامع العل ٔاهل كتاب وهذا ٕاجامع العل ٔاهل كتاب وهذا ٕاجامع العل ٔاهل كتاب وهذا ٕاجامع العل، فهم، فهم، فهم، فهمكتاب مث حركتاب مث حركتاب مث حركتاب مث حرفففف

 والهيـود حرفـوا  والهيـود حرفـوا  والهيـود حرفـوا  والهيـود حرفـوا ،،،، اكنـوا حرفـوا إالجنيـل اكنـوا حرفـوا إالجنيـل اكنـوا حرفـوا إالجنيـل اكنـوا حرفـوا إالجنيـل����النصارالنصارالنصارالنصارىىىى عـىل عهـد النـيب  عـىل عهـد النـيب  عـىل عهـد النـيب  عـىل عهـد النـيب و و و و ٔاهل كتاب،ٔاهل كتاب،ٔاهل كتاب،ٔاهل كتاب،

        .... ٔاهل كتاب  ٔاهل كتاب  ٔاهل كتاب  ٔاهل كتاب ���� وساممه النيب  وساممه النيب  وساممه النيب  وساممه النيب ،،،،التوراةالتوراةالتوراةالتوراة

قال Ó معـاذ ٕانـك تقـدم عـىل قـوم مـن ٔاهـل قال Ó معـاذ ٕانـك تقـدم عـىل قـوم مـن ٔاهـل قال Ó معـاذ ٕانـك تقـدم عـىل قـوم مـن ٔاهـل قال Ó معـاذ ٕانـك تقـدم عـىل قـوم مـن ٔاهـل ««««: : : : ���� حديث معاذ  حديث معاذ  حديث معاذ  حديث معاذ ببببن جبل ن جبل ن جبل ن جبل ::::ا�ليلا�ليلا�ليلا�ليل
 نزل  نزل  نزل  نزل مممم ا ا ا امجلمجلمجلمجل¸؟ ٔالهن¸؟ ٔالهن¸؟ ٔالهن¸؟ ٔالهنملاذا مه ٔاهل كتاب يفملاذا مه ٔاهل كتاب يفملاذا مه ٔاهل كتاب يفملاذا مه ٔاهل كتاب يف» » » » ٔانك تأيت قوما ٔاهل كتابٔانك تأيت قوما ٔاهل كتابٔانك تأيت قوما ٔاهل كتابٔانك تأيت قوما ٔاهل كتاب««««ٔاو ٔاو ٔاو ٔاو » » » » الكتابالكتابالكتابالكتاب

علهيم كتاب ساموي من عند هللا تبـارك وتعـاىل ومه اwيـن حرفـوا فيـه فـزادوا فيـه علهيم كتاب ساموي من عند هللا تبـارك وتعـاىل ومه اwيـن حرفـوا فيـه فـزادوا فيـه علهيم كتاب ساموي من عند هللا تبـارك وتعـاىل ومه اwيـن حرفـوا فيـه فـزادوا فيـه علهيم كتاب ساموي من عند هللا تبـارك وتعـاىل ومه اwيـن حرفـوا فيـه فـزادوا فيـه 
ؤانقصوا منه ولكن يف اؤانقصوا منه ولكن يف اؤانقصوا منه ولكن يف اؤانقصوا منه ولكن يف امجلمجلمجلمجل¸ مه ٔاهل كتاب، فٕان كنا نتعايش مع ٔاهـل الكتـاب هلـم ¸ مه ٔاهل كتاب، فٕان كنا نتعايش مع ٔاهـل الكتـاب هلـم ¸ مه ٔاهل كتاب، فٕان كنا نتعايش مع ٔاهـل الكتـاب هلـم ¸ مه ٔاهل كتاب، فٕان كنا نتعايش مع ٔاهـل الكتـاب هلـم 

، وديـن إالسـالم ال يظـمل ٔاحـًدا ، وديـن إالسـالم ال يظـمل ٔاحـًدا ، وديـن إالسـالم ال يظـمل ٔاحـًدا ، وديـن إالسـالم ال يظـمل ٔاحـًدا بات، كام ٔان علهيم حقـوق وواجبـاتبات، كام ٔان علهيم حقـوق وواجبـاتبات، كام ٔان علهيم حقـوق وواجبـاتبات، كام ٔان علهيم حقـوق وواجبـاتحقوق وواج حقوق وواج حقوق وواج حقوق وواج 
        . . . . ٔابًدأابًدأابًدأابًدا

        ....دين العدل والردين العدل والردين العدل والردين العدل والرمحمحمحمحةةةةا�ين إالسالا�ين إالسالا�ين إالسالا�ين إالساليميميميم    

دين إالسالم ال يُظمل فيه ٔاحد سـواء مـسمل ٔاو غـري مـسمل، ال تقـل دين إالسالم ال يُظمل فيه ٔاحد سـواء مـسمل ٔاو غـري مـسمل، ال تقـل دين إالسالم ال يُظمل فيه ٔاحد سـواء مـسمل ٔاو غـري مـسمل، ال تقـل دين إالسالم ال يُظمل فيه ٔاحد سـواء مـسمل ٔاو غـري مـسمل، ال تقـل يليليليل ðـرد كفـره  ðـرد كفـره  ðـرد كفـره  ðـرد كفـره 
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ٔاقتë، حٔاقتë، حٔاقتë، حٔاقتë، حىتىتىتىت لو اكن يقتل لـيس شـأنك ٔانـت، حـ لو اكن يقتل لـيس شـأنك ٔانـت، حـ لو اكن يقتل لـيس شـأنك ٔانـت، حـ لو اكن يقتل لـيس شـأنك ٔانـت، حـىتىتىتىت تنـصب نفـسك حـاكام وقاضـيا  تنـصب نفـسك حـاكام وقاضـيا  تنـصب نفـسك حـاكام وقاضـيا  تنـصب نفـسك حـاكام وقاضـيا 
ومنفذا لٕالعدام يف نفس الوقت، ال قف وانظر، وارجع ٕاىل ٔاهل العمل واحومنفذا لٕالعدام يف نفس الوقت، ال قف وانظر، وارجع ٕاىل ٔاهل العمل واحومنفذا لٕالعدام يف نفس الوقت، ال قف وانظر، وارجع ٕاىل ٔاهل العمل واحومنفذا لٕالعدام يف نفس الوقت، ال قف وانظر، وارجع ٕاىل ٔاهل العمل واحرترترترتم عقول م عقول م عقول م عقول 

        ....ٔاهل العملٔاهل العملٔاهل العملٔاهل العمل

        ....ول ٔاهل العملول ٔاهل العملول ٔاهل العملول ٔاهل العملٔاأٔأامهمهمهمهية احية احية احية احرترترترتام عقام عقام عقام عق

أالمة اليت ال حتأالمة اليت ال حتأالمة اليت ال حتأالمة اليت ال حترترترترتم عقولها حفري هبا ٔان م عقولها حفري هبا ٔان م عقولها حفري هبا ٔان م عقولها حفري هبا ٔان ،،،،ارجع ٕاىل ٔاهل العمل واحارجع ٕاىل ٔاهل العمل واحارجع ٕاىل ٔاهل العمل واحارجع ٕاىل ٔاهل العمل واحرترترترتم عقول ٔاهل العملم عقول ٔاهل العملم عقول ٔاهل العملم عقول ٔاهل العمل
هتان، وعقول أالمة مه علامهئا فٕان ٔاهنـا ٔاهـل العـمل والفـضل فـاعمل ٔاننـا عـىل خطـر هتان، وعقول أالمة مه علامهئا فٕان ٔاهنـا ٔاهـل العـمل والفـضل فـاعمل ٔاننـا عـىل خطـر هتان، وعقول أالمة مه علامهئا فٕان ٔاهنـا ٔاهـل العـمل والفـضل فـاعمل ٔاننـا عـىل خطـر هتان، وعقول أالمة مه علامهئا فٕان ٔاهنـا ٔاهـل العـمل والفـضل فـاعمل ٔاننـا عـىل خطـر 

        ....عظعظعظعظميميميمي

        ....النصارالنصارالنصارالنصارىىىى حي حي حي حيرترترترتمون قساوسـهتممون قساوسـهتممون قساوسـهتممون قساوسـهتمما يدل عىل ما يدل عىل ما يدل عىل ما يدل عىل 

ز ز ز ز ببببن عبد السالم ما مـنمك ببعيـد ن عبد السالم ما مـنمك ببعيـد ن عبد السالم ما مـنمك ببعيـد ن عبد السالم ما مـنمك ببعيـد  ٕاذا رٔاوا قسيسا عندمه قبلوا عىل يديه وقصة الع ٕاذا رٔاوا قسيسا عندمه قبلوا عىل يديه وقصة الع ٕاذا رٔاوا قسيسا عندمه قبلوا عىل يديه وقصة الع ٕاذا رٔاوا قسيسا عندمه قبلوا عىل يديه وقصة الع
الصاالصاالصاالصاحلحلحلحل ٕاسامعيل ملا تواطأ مـع الـصليبني و�ع دÓر إالسـالم واملـسلمني و�ع دينـه  ٕاسامعيل ملا تواطأ مـع الـصليبني و�ع دÓر إالسـالم واملـسلمني و�ع دينـه  ٕاسامعيل ملا تواطأ مـع الـصليبني و�ع دÓر إالسـالم واملـسلمني و�ع دينـه  ٕاسامعيل ملا تواطأ مـع الـصليبني و�ع دÓر إالسـالم واملـسلمني و�ع دينـه 

        . . . . املقابل ٕان هو يسلمهم مفاتياملقابل ٕان هو يسلمهم مفاتياملقابل ٕان هو يسلمهم مفاتياملقابل ٕان هو يسلمهم مفاتيحححح دÓر املسلمني دÓر املسلمني دÓر املسلمني دÓر املسلمني

العز العز العز العز ببببن عبد السالم ملا عمل ذÀ ٔانـه تواطـأ مـع الـصليبني ليـدخلوا بـالد إالسـالم ن عبد السالم ملا عمل ذÀ ٔانـه تواطـأ مـع الـصليبني ليـدخلوا بـالد إالسـالم ن عبد السالم ملا عمل ذÀ ٔانـه تواطـأ مـع الـصليبني ليـدخلوا بـالد إالسـالم ن عبد السالم ملا عمل ذÀ ٔانـه تواطـأ مـع الـصليبني ليـدخلوا بـالد إالسـالم 
ــر ــور ٔانك ــام أالم ــر وزم ــور ٔانك ــام أالم ــر وزم ــور ٔانك ــام أالم ــر وزم ــور ٔانك ــام أالم ــاتيحححح وزم ــسلموا مف ــاتيويت ــسلموا مف ــاتيويت ــسلموا مف ــاتيويت ــسلموا مف ــا يف لك مــاكن ويت ــرب، طبع ــىل املن ــا يف لك مــاكن  ذÀ ع ــرب، طبع ــىل املن ــا يف لك مــاكن  ذÀ ع ــرب، طبع ــىل املن ــا يف لك مــاكن  ذÀ ع ــرب، طبع ــىل املن  ذÀ ع

ىل مـا فعلـت مـع ىل مـا فعلـت مـع ىل مـا فعلـت مـع ىل مـا فعلـت مـع جواسيس، بلغوا السلطان ٔان العـز جواسيس، بلغوا السلطان ٔان العـز جواسيس، بلغوا السلطان ٔان العـز جواسيس، بلغوا السلطان ٔان العـز ببببـن عبـد الـسالم يعــن عبـد الـسالم يعــن عبـد الـسالم يعــن عبـد الـسالم يعـرترترترتض عـض عـض عـض عـ
يف احلال اعتقلوه، مث هو يف احلال اعتقلوه، مث هو يف احلال اعتقلوه، مث هو يف احلال اعتقلوه، مث هو خيخيخيخياااافففف مـن العـز  مـن العـز  مـن العـز  مـن العـز ببببـن عبـد الـسالم قـال ـن عبـد الـسالم قـال ـن عبـد الـسالم قـال ـن عبـد الـسالم قـال الصليبني اعتقلوه،الصليبني اعتقلوه،الصليبني اعتقلوه،الصليبني اعتقلوه،

 يـأيت ويقبـل يـدي ويعتـذر ؤا� سـأعيده مـرة ٔاخـر يـأيت ويقبـل يـدي ويعتـذر ؤا� سـأعيده مـرة ٔاخـر يـأيت ويقبـل يـدي ويعتـذر ؤا� سـأعيده مـرة ٔاخـر يـأيت ويقبـل يـدي ويعتـذر ؤا� سـأعيده مـرة ٔاخـرىىىى    ٔانٔانٔانٔانلشلشلشلشخخخخص اذهـب وسـاومه ص اذهـب وسـاومه ص اذهـب وسـاومه ص اذهـب وسـاومه 
لتدريس واخلطابة ؤان جيلس مع الناس، فذهب الرسول لتدريس واخلطابة ؤان جيلس مع الناس، فذهب الرسول لتدريس واخلطابة ؤان جيلس مع الناس، فذهب الرسول لتدريس واخلطابة ؤان جيلس مع الناس، فذهب الرسول ملنصبه، منصب إالفتاء واملنصبه، منصب إالفتاء واملنصبه، منصب إالفتاء واملنصبه، منصب إالفتاء وا

هذا قال + ٔاطلب منك طلبا واحًدا فقط ٕان فعلته عدت ٕاىل التدريس وعدت ٕاىل هذا قال + ٔاطلب منك طلبا واحًدا فقط ٕان فعلته عدت ٕاىل التدريس وعدت ٕاىل هذا قال + ٔاطلب منك طلبا واحًدا فقط ٕان فعلته عدت ٕاىل التدريس وعدت ٕاىل هذا قال + ٔاطلب منك طلبا واحًدا فقط ٕان فعلته عدت ٕاىل التدريس وعدت ٕاىل 
�ج�ج�ج�جCCCCع �ملـسلمني وعـدت ٕاىل اخلطابـة ؤازيـد مـن ذÀ ٔان تقبـل يـد الـسلطان، ع �ملـسلمني وعـدت ٕاىل اخلطابـة ؤازيـد مـن ذÀ ٔان تقبـل يـد الـسلطان، ع �ملـسلمني وعـدت ٕاىل اخلطابـة ؤازيـد مـن ذÀ ٔان تقبـل يـد الـسلطان، ع �ملـسلمني وعـدت ٕاىل اخلطابـة ؤازيـد مـن ذÀ ٔان تقبـل يـد الـسلطان، 

    Ó مـسكنيÓ مـسكنيÓ مـسكنيÓ مـسكني: : : : فضحك العز فضحك العز فضحك العز فضحك العز ببببن عبد السالم وتن عبد السالم وتن عبد السالم وتن عبد السالم وتلكلكلكلكم بقوة املـؤمن، بثقـة املـؤمن قـال +م بقوة املـؤمن، بثقـة املـؤمن قـال +م بقوة املـؤمن، بثقـة املـؤمن قـال +م بقوة املـؤمن، بثقـة املـؤمن قـال +
ٔانٔانٔانٔانمتمتمتمت يف واد ؤا� يف واد،  يف واد ؤا� يف واد،  يف واد ؤا� يف واد،  يف واد ؤا� يف واد،  السلطان يدي فضًال ٔان ٔاقبل يده، السلطان يدي فضًال ٔان ٔاقبل يده، السلطان يدي فضًال ٔان ٔاقبل يده، السلطان يدي فضًال ٔان ٔاقبل يده، ٔار ٔار ٔار ٔارىضىضىضىض ٔان يقبل ٔان يقبل ٔان يقبل ٔان يقبلوهللا الوهللا الوهللا الوهللا ال



  :تفريغ الدرس الثالث من كتاب الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة للمرحلة التمهيدية 

        

�� معهد شيخ اإلسالم العلمي

اعتقل وطبعا نفي ٕاىل مرص واعتقلوه اعتقل وطبعا نفي ٕاىل مرص واعتقلوه اعتقل وطبعا نفي ٕاىل مرص واعتقلوه اعتقل وطبعا نفي ٕاىل مرص واعتقلوه خبميخبميخبميخبمية جانب خة جانب خة جانب خة جانب خميميميميـة الـسلطان، اكن جيلـس مـع ـة الـسلطان، اكن جيلـس مـع ـة الـسلطان، اكن جيلـس مـع ـة الـسلطان، اكن جيلـس مـع 
السلطان آنذاك قادة الصليبني السلطان آنذاك قادة الصليبني السلطان آنذاك قادة الصليبني السلطان آنذاك قادة الصليبني خيخيخيخيططون لهدم إالسالم واملسلمني، فـالعز ططون لهدم إالسالم واملسلمني، فـالعز ططون لهدم إالسالم واملسلمني، فـالعز ططون لهدم إالسالم واملسلمني، فـالعز ببببـن عبـد ـن عبـد ـن عبـد ـن عبـد 

 يف الف يف الف يف الف يف الفنتنتنتنت من  من  من  من ����هللا وهذه سـنة النيب هللا وهذه سـنة النيب هللا وهذه سـنة النيب هللا وهذه سـنة النيب السالم،فأمسك املصحف ؤاخذ يرتل السالم،فأمسك املصحف ؤاخذ يرتل السالم،فأمسك املصحف ؤاخذ يرتل السالم،فأمسك املصحف ؤاخذ يرتل 3333م م م م 
يوقظ صواحب احلجرات يوقظ صواحب احلجرات يوقظ صواحب احلجرات يوقظ صواحب احلجرات يكيكيكيك يصلني، رب اكسـية يف ا�نيـا عاريـة يف االٓخـرة، مـن  يصلني، رب اكسـية يف ا�نيـا عاريـة يف االٓخـرة، مـن  يصلني، رب اكسـية يف ا�نيـا عاريـة يف االٓخـرة، مـن  يصلني، رب اكسـية يف ا�نيـا عاريـة يف االٓخـرة، مـن 
يوقظ صواحبات احلجـرات نـسائه يوقظ صواحبات احلجـرات نـسائه يوقظ صواحبات احلجـرات نـسائه يوقظ صواحبات احلجـرات نـسائه يكيكيكيك يـصلني، يقمـن الليـل بـني يـدي هللا تبـارك  يـصلني، يقمـن الليـل بـني يـدي هللا تبـارك  يـصلني، يقمـن الليـل بـني يـدي هللا تبـارك  يـصلني، يقمـن الليـل بـني يـدي هللا تبـارك 

        . . . . وتعاىل لعل هللا يكشف هذه الغمة عن أالمةوتعاىل لعل هللا يكشف هذه الغمة عن أالمةوتعاىل لعل هللا يكشف هذه الغمة عن أالمةوتعاىل لعل هللا يكشف هذه الغمة عن أالمة

ائن أالرض ماذا ٔانزل هللا ائن أالرض ماذا ٔانزل هللا ائن أالرض ماذا ٔانزل هللا ائن أالرض ماذا ٔانزل هللا  عيل من خز  عيل من خز  عيل من خز  عيل من خز ���� ماذا ٔانزل هللا  ماذا ٔانزل هللا  ماذا ٔانزل هللا  ماذا ٔانزل هللا """"ؤاول حديث تذكرون،ؤاول حديث تذكرون،ؤاول حديث تذكرون،ؤاول حديث تذكرون،
عيل اللي¸ من الفعيل اللي¸ من الفعيل اللي¸ من الفعيل اللي¸ من الفنتنتنتنت من يوقظ صواحب احلجرات  من يوقظ صواحب احلجرات  من يوقظ صواحب احلجرات  من يوقظ صواحب احلجرات يكيكيكيك يصلني رب اكسـية يف ا�نيـا  يصلني رب اكسـية يف ا�نيـا  يصلني رب اكسـية يف ا�نيـا  يصلني رب اكسـية يف ا�نيـا 

 فلجأ العز  فلجأ العز  فلجأ العز  فلجأ العز ببببن عبد الـسالم للـركن الـشديد ، جلـأ ٕاىل هللا ؤاخـذ ن عبد الـسالم للـركن الـشديد ، جلـأ ٕاىل هللا ؤاخـذ ن عبد الـسالم للـركن الـشديد ، جلـأ ٕاىل هللا ؤاخـذ ن عبد الـسالم للـركن الـشديد ، جلـأ ٕاىل هللا ؤاخـذ """"عارية يف االٓخرة،عارية يف االٓخرة،عارية يف االٓخرة،عارية يف االٓخرة،
الصاالصاالصاالصاحلحلحلحل ٕاسامعيل وما هو بصا ٕاسامعيل وما هو بصا ٕاسامعيل وما هو بصا ٕاسامعيل وما هو بصاحلحلحلحل يرتل  يرتل  يرتل  يرتل ،،،،يرتل يرتل يرتل يرتل 3333م هللا تبارك وتعاىل فسمعه السلطانم هللا تبارك وتعاىل فسمعه السلطانم هللا تبارك وتعاىل فسمعه السلطانم هللا تبارك وتعاىل فسمعه السلطان

نعم، هـذا ٔاكـرب رٔاس نعم، هـذا ٔاكـرب رٔاس نعم، هـذا ٔاكـرب رٔاس نعم، هـذا ٔاكـرب رٔاس : : : :  لقادة الصليبني ٔاتسمعون لهذا الصوت؟ قالوا + لقادة الصليبني ٔاتسمعون لهذا الصوت؟ قالوا + لقادة الصليبني ٔاتسمعون لهذا الصوت؟ قالوا + لقادة الصليبني ٔاتسمعون لهذا الصوت؟ قالوا +القرآن فقالالقرآن فقالالقرآن فقالالقرآن فقال
وهذا املرجعية إالسالمية املوجودة ؤا� اعتقلته من ٔاجلمك ومنعتـه مـن وهذا املرجعية إالسالمية املوجودة ؤا� اعتقلته من ٔاجلمك ومنعتـه مـن وهذا املرجعية إالسالمية املوجودة ؤا� اعتقلته من ٔاجلمك ومنعتـه مـن وهذا املرجعية إالسالمية املوجودة ؤا� اعتقلته من ٔاجلمك ومنعتـه مـن يف إالسالم،يف إالسالم،يف إالسالم،يف إالسالم،

التدريس واخلطابة من ٔاجلمك ٔانالتدريس واخلطابة من ٔاجلمك ٔانالتدريس واخلطابة من ٔاجلمك ٔانالتدريس واخلطابة من ٔاجلمك ٔانمتمتمتمت، فيأتيه اجلواب و، فيأتيه اجلواب و، فيأتيه اجلواب و، فيأتيه اجلواب وHٔHHHنه لطمة عىل و�ـه، مـن قبـل ٔنه لطمة عىل و�ـه، مـن قبـل ٔنه لطمة عىل و�ـه، مـن قبـل ٔنه لطمة عىل و�ـه، مـن قبـل 
: : : :  عند عند عند عندمكمكمكمك و و و وجسجسجسجسنته من ٔاجلنا؟ قـال هلـمنته من ٔاجلنا؟ قـال هلـمنته من ٔاجلنا؟ قـال هلـمنته من ٔاجلنا؟ قـال هلـمهذا ٔاكرب رٔاسهذا ٔاكرب رٔاسهذا ٔاكرب رٔاسهذا ٔاكرب رٔاس: : : : هؤالء القادة الصليبني يقولونهؤالء القادة الصليبني يقولونهؤالء القادة الصليبني يقولونهؤالء القادة الصليبني يقولون

وهللا لو اكن هذا قسيـسا عنـد� وهللا لو اكن هذا قسيـسا عنـد� وهللا لو اكن هذا قسيـسا عنـد� وهللا لو اكن هذا قسيـسا عنـد� : : : : نعم، فلام رٔاوا هذه الرعونة من هذا الرجل، قالوانعم، فلام رٔاوا هذه الرعونة من هذا الرجل، قالوانعم، فلام رٔاوا هذه الرعونة من هذا الرجل، قالوانعم، فلام رٔاوا هذه الرعونة من هذا الرجل، قالوا
        . . . . لغسلنا رجليه ورشبنا مرقهتالغسلنا رجليه ورشبنا مرقهتالغسلنا رجليه ورشبنا مرقهتالغسلنا رجليه ورشبنا مرقهتا

        ....انهتـى ا�رس الثالثانهتـى ا�رس الثالثانهتـى ا�رس الثالثانهتـى ا�رس الثالث

    


